
 

 

 
 
 
Overzicht van de wijzigingen van de planregels, plantoelichting en planverbeelding van het 
bestemmingsplan “Bedrijventerreinen” ten opzichte van het plan zoals dat formeel ter inzage heeft 
gelegen. 
 
 
 
 

Nr. Soort wijziging  Onderdeel Omschrijving 

1. Zienswijze 1 Regels  Artikel 4.2.3 onder d wordt aangepast, in die zin dat 
bestaande andere bouwwerken met een afwijkende 
maatvoering mogen worden gehandhaafd. 

2. Zienswijze 1 Verbeelding De bestemming Groen rond de 
kalkzandsteenfabriek wordt op enkele plaatsen 
gewijzigd in Bedrijventerrein omdat dit beter 
overeenkomt met de feitelijke situatie. 

3. Zienswijze 2 Verbeelding 
en regels 

De aanduiding ‘zend-/ ontvangstinstallatie’ wordt op 
de juiste locatie opgenomen. Dit leidt ook tot 
aanpassing van de regels. 

4. Zienswijze 5 Regels De opsomming in artikel 1.37 wordt, conform artikel 
9 van de Verordening Ruimte, limitatief gemaakt. 

5. Zienswijze 5 Verbeelding 
en regels 

Aan artikel 4 wordt toegevoegd dat tuincentra en 
bouwmarkten niet zijn toegestaan; bestaande 
bouwmarkten worden aangeduid, ook als 
volumineuze detailhandel. 

6. Zienswijze 5 Regels Artikel 3.4 wordt aangepast zodat detailhandel niet 
is toegestaan. 

7. Zienswijze 5 Verbeelding 
en regels 

De wijzigingsbevoegdheid in artikel 4.6.6 zal worden 
geschrapt. De wro-zone zal van de verbeelding 
worden verwijderd. 

8.  Zienswijze 5 Verbeelding 
en regels 

De aanduiding ‘specifieke vorm van detailhandel – 
koikarpers’ wordt opgenomen ter plaatse van 
Satellietbaan 11c. Deze vervangt de aanduiding 
‘detailhandel’. Artikel 4.1 wordt aangepast alsmede 
artikel 4.4. onder g. 

9. Zienswijze 9 Verbeelding De bestemming van de woningen aan de 
Weeresteinstraat 158-162 wordt aangepast. De 
bestemming Wonen is verruimd. 

10. Zienswijze 10 Regels Het begrip silo wordt toegevoegd aan de 
begripsbepalingen en de aanduiding ‘specifieke 
vorm van bedrijf – autoshowroom’ wordt 
opgenomen in artikel 3. 

11. Zienswijze/ambtelijk Verbeelding 
en regels 

Aan het gehele bedrijventerrein Hillegom Zuid wordt 
een aanduiding gegeven zodat overige andere 
bouwwerken en technische installaties tot 9m zijn 
toegestaan, conform vigerend plan, te weten de 
aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – 
maatvoering 2’. Artikel 3.2.2 onder c sub 3 is 
hierdoor komen te vervallen. De aanduiding 
‘specifieke bouwaanduiding – maatvoering’ is 
gewijzigd naar ‘specifieke bouwaanduiding – 
maatvoering 1’. 



 

 

12. Ambtelijk Verbeelding Alle vrijstaande woningen worden als zodanig 
aangeduid. 

13. Ambtelijk Verbeelding Het bouwvlak van de ambulancepost wordt in 
overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. 

14. Ambtelijk  Toelichting Advies veiligheidsregio wordt als bijlage toegevoegd 
aan de toelichting. 

15. Ambtelijk Verbeelding Aan de woning Weeresteinstraat 106 wordt in plaats 
van de bestemming Bedrijf de bestemming Wonen 
gegeven. 

16. Ambtelijk en diverse 
zienwijzen 

Regels en 
verbeelding 

Ter plaatse van de buitenrand van bedrijvenpark 
Treslong is een afwijkingsgebied aangeduid. Binnen 
dat gebied kunnen onder voorwaarden nieuwe 
inpandige bedrijfswoningen worden toegestaan. 
Bestaande bedrijfswoningen zijn aangeduid. De 
regeling met betrekking tot bedrijfswoningen in 
artikel 4 is derhalve aangepast.  

17. Ambtelijk  Enkele wijzigingen van ondergeschikte aard, zoals 
het corrigeren van taalfouten, welke geen gevolgen 
hebben voor de inhoud van het plan. 

 
 
 


