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Raad    09-07-2015 

Agendanummer   13b 

 

Onderwerp:  

Ontwerpbestemmingsplan Weeresteinstraat 160 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Het plan Weeresteinstraat 160 als ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en 

gedurende zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen 

(conform artikel 3.4 Awb). 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in art. 6.12 Wro.  

 

 

Bestaand kader:  

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen (vastgesteld januari 2014) 

Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Bedrijventerreinen (januari 2015) 

 

Doelstelling:  

Een actueel ruimtelijk kader voor het realiseren van een vrijstaande bedrijfswoning ter 

vervanging van een twee-onder-een kapwoning, die qua uitstraling en grootte past in 

de omgeving van de Weeresteinstraat.  

 

Inleiding: 

Voorgeschiedenis 

Tijdens de bestemmingsplanprocedure voor bestemmingsplan Bedrijventerreinen 

hebben de eigenaren van het perceel Weeresteinstraat 160 een inspraakreactie, een 

zienswijze en beroepschrift ingediend. Deze reacties omvatten onder meer hun wens 

om ter plaatse een bouwplan te realiseren. Het bouwplan ziet op het slopen van de 

twee aanwezige woningen en het realiseren van een vrijstaande woning met 

aangebouwde garage. Zij dienden echter geen principeverzoek of aanvraag 

vergunning in. Gezien het uitgangspunt van een conserverend plan, waarbij alleen 

plannen werden meegenomen waar reeds een (ontwerp)besluit over was genomen, is 

dit bouwplan niet opgenomen in het bestemmingsplan Bedrijventerreinen.  

 

In de aanloop naar de zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State is geconstateerd dat in het bestemmingsplan de hoogte niet correct was 

vastgesteld voor wat betreft het perceel Weeresteinstraat 160. Ter zitting is ook 

aangegeven dat de bestemming ‘Wonen’ ter plaatse onjuist was vastgesteld. 
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In de periode tussen het beroepstermijn en de zitting hebben initiatiefnemers een 

principeverzoek ingediend. Na toetsing concludeerden wij dat wij kunnen meewerken 

aan het voorgestelde bouwplan. Dit bouwplan past niet binnen het vastgestelde 

bestemmingsplan Bedrijventerreinen noch binnen het voorgaande bestemmingsplan 

Horst ten Daal. Met initiatiefnemers is overeengekomen dat er 

(postzegel)bestemmingsplan procedure zal worden gevoerd om het bouwplan 

mogelijk te maken. Dit is meegedeeld aan de Afdeling. 

 

De Afdeling heeft op 21 januari 2015 (onder andere) geoordeeld dat het beroep van 

Lommerse-Uitendaal O.G. gegrond was en vernietigde de bestemmingen 

‘Bedrijventerrein’ en ‘Wonen’ ter plaatse van Weeresteinstraat 158-162. Ook dienden 

wij dit te verwerken in het elektronisch vastgestelde plan. Dat is inmiddels gebeurd.  

 

Op 19 december 2014 hebben initiatiefnemers een aanvraag omgevingsvergunning 

aangevraagd. Dit bouwplan is voor advies voorgelegd aan de welstandsgedelegeerde 

en stedenbouwkundige. Beiden gaven een positief advies met suggesties voor 

verbeteringen. Deze verbeteringen zijn doorgevoerd in het ontwerp. 

Ook is advies gevraagd aan de Brandweer omdat één van de toegangswegen naar het 

achtergelegen bedrijf Lommerse-Uitendaal wordt afgesloten en het bedrijf nog via 

één toegangsweg vanaf de Weeresteinstraat te bereiken is. De Brandweer heeft 

aangegeven dat de achterliggende bedrijfspanden voldoende bereikbaar zijn via de 

hoofdtoegang van het bedrijf.  

 

Argumenten: 

1.1 Met een nieuw bestemmingsplan voldoen we aan de verplichting om actuele 

bestemmingsplannen te hebben. 

Voor toetsing aan een bestemmingsplan vallen we voor de locatie Weeresteinstraat 

160 terug op het bestemmingsplan Horst ten Daal (1995). Aangezien het bouwplan 

van initiatiefnemers niet past binnen dat bestemmingsplan en medewerking wel 

gewenst is, starten wij een bestemmingsplanprocedure.  

 

1.1. Het bouwplan past binnen het gemeentelijk en provinciaal beleid. 

Het betreft sloop-nieuwbouw waarbij er geen extra woningen worden toegevoegd. 

Er wordt zelfs één woning onttrokken aan de woningvoorraad. 

 

1.2. De woning krijgt weer de aanduiding ‘bedrijfswoning’. 

De bewoning van deze bedrijfswoning wordt juridisch gekoppeld aan de 

achtergelegen bedrijfspercelen. In dit geval gaan de eigenaren van het bedrijf de 

bedrijfswoning bewonen, zoals dat nu ook al het geval is. 

 

Financiële dekking: 

De ontwikkeling vindt plaats op eigen kosten en risico van de initiatiefnemers. Er is 

een anterieure overeenkomst gesloten (in de vorm van een planschadevergoedings-

overeenkomst) met de initiatiefnemers. Daarmee zijn de exploitatiekosten anderszins 
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verzekerd en is een exploitatieplan niet nodig. Voor het voeren van de 

bestemmingsplanprocedure worden leges in rekening gebracht. 

 

Participatie: 

In de voorbereidingsfase is het concept bestemmingsplan toegezonden aan de 

provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de 

Omgevingsdienst West-Holland. De ontvangen reacties zijn verwerkt in het 

ontwerpbestemmingsplan. Initiatiefnemers hebben contact gehad met de direct 

omwonenden. Met de vaststelling van het voorliggende ontwerpbestemmingsplan 

geeft u het plan vrij voor het indienen van zienswijzen.  Omwonenden en andere 

geïnteresseerden kunnen via een zienswijze aan uw raad laten weten hoe ze denken 

over het plan. Omwonenden zullen wij via een brief op de hoogte stellen van het 

ontwerpbestemmingsplan en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

 

Urgentie: 

Niet van toepassing. 

 

Kanttekeningen: 

De bedrijfslocatie van Lommerse-Uitendaal valt binnen de mogelijke toekomstige 

ontwikkelingen van Hillegom-Noord. Indien het bedrijf vertrekt en daar woningen 

worden gerealiseerd dan kan de bestemming van deze bedrijfswoning worden 

omgezet naar ‘Wonen’. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Ontwerpbestemmingsplan Weeresteinstraat 160 bestaande uit een toelichting, regels en verbeelding 

Informatie bij: José Nicola, J.Nicola@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537303 
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Onderwerp: 

Ontwerpbestemmingsplan Weeresteinstraat 160 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 Wro, 

 

besluit:  

1. Het plan Weeresteinstraat 160 als ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en 

gedurende zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen 

(conform artikel 3.4 Awb). 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in art. 6.12 Wro.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 9 juli 2015 

 

 

  

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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