
Kadernota
Ringvaartterrein Hillegom

Gemeente Hillegom

2 november 2011



Ka
de

rn
ot

a 
Ri

ng
va

ar
tte

rre
in

 H
ill

eg
om

2

Buro SRO
stedenbouw + ruimtelijke ordening + ontwikkelingsmanagement

‘t Goylaan 11

3525 AA Utrecht

030 2679198

Project:
Kadernota Ringvaartterrein, Hillegom

Opdrachtgever:
Gemeente Hillegom in samenwerking 
met de Ringvaart CV

Datum:
2 november 2011

Projectnummer:
SR100055

Contactpersonen Buro SRO:
John van de Zand



3

Inhoud
1. INLEIDING 5
Aanleiding 5
Doel en opzet Kadernota 5
Participatie 6
Vervolgproces 6

2. BELEIDSKADERS 7
Nota Ruimte: ruimte voor ontwikkeling 7
AMvB Ruimte  8
Crisis- en herstelwet 9
m.e.r.-beoordelingsbesluit 9
Stedenbaan 10
Provinciale Structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland, ontwikkelen met de schaarse ruimte’ 11
Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 12
Intergemeentelijk Structuurvisie Greenport 13
Regionaal Groenprogramma 2010 - 2020 Holland Rijnland 14
Ruimtelijk Perspectief 2030 14
Gemeentelijke Structuurvisie Hillegom 15
Structuurvisie Thema Wonen  16
Hillegoms Verkeers- en Vervoersplan  16
Milieubeleidsplan 2008-2011 Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout  16
Groenbeleidsplan 17
Stedelijk Waterplan  17
Speelruimteplan “Buiten spelen, ja leuk!”  18
Beleidsplan Openbare Verlichting 2011 - 2021 18
Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 - 2015 18
Beleidsplan Inzameling Huishoudelijke Afvalstoffen 2010 - 2020 19
Bestemmingsplannen 20
Welstandsnota  20

3. MILIEU- EN OVERIGE UITGANGSPUNTEN     21
Bodem 21
Water 21
Flora en fauna 22
Akoestiek 22
Externe veiligheid 23
Luchtkwaliteit 24
Archeologie 24
Kabels en leidingen 25
Verkeer en parkeren 25
Duurzaamheid 26
Bedrijven en milieuzonering                                                                                                                     27

4. STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN 29
Analyse 30
Ruimtelijke opgave 31
Beeldkwaliteit 32

5. PROGRAMMATISCHE ASPECTEN  33
Woningbouwprogramma 33
Overige programma’s  34
Verkeer 34
Langzaam verkeer 34
Parkeren 35
Water 35
Riolering 35
Speelvoorzieningen 35
Groen 35
Huisvuilinzameling 35
Invulling openbare ruimte 35



Ka
de

rn
ot

a 
Ri

ng
va

ar
tte

rre
in

 H
ill

eg
om

4



5

1. INLEIDING

Aanleiding
Het terrein van de voormalige betonfabriek De Ringvaart ligt aan de oostkant van de gemeente Hil-
legom tegen de Ringvaart. Deze vaart vormt de fysieke grens tussen de gemeenten Haarlemmermeer 
en Hillegom. 
De locatie wordt aan de noordzijde begrensd door de Meerlaan, aan de oostzijde door de Ringvaart, 
aan de zuidzijde door het water van de Hillegommerbeek en aan de westzijde door de Olympiaweg. 
De directe omgeving van het Ringvaartterrein wordt bepaald door bedrijvigheid, wonen, water en het 
Beltpark. De brugwachterswoning aan de noordoostzijde van de locatie valt buiten het plangebied.

Op 1 maart 2006 heeft de betonfabriek De Ringvaart in Hillegom haar deuren gesloten. De betoncen-
trale is thans nog in bedrijf en heeft een tijdelijke huurovereenkomst met de Ringvaart CV. De beton-
centrale zal binnen de regio verplaatst worden naar de locatie Hillegom Zuid. De gemeente Hillegom 
en De Ringvaart CV, een samenwerking tussen woningcorporatie Ymere en projectontwikkelaar AM, 
willen het terrein van deze voormalige betonfabriek transformeren tot een woongebied. Om tot heront-
wikkeling te komen is door partijen op 15 maart 2010 een intentieverklaring getekend met als doel: 
De locatie te herontwikkelen tot een woningbouwlocatie met lichte bedrijvigheid.

De gemeente Hillegom heeft het Ringvaartterrein in haar structuurvisie aangewezen als toekomstige 
woningbouwlocatie. Het plangebied bestrijkt in totaal circa 10 hectare. Ringvaart CV is de eigenaar van 
het gebied en wil hier circa 320 grondgebonden woningen en appartementen ontwikkelen, waarvan 
30% in de sociale categorie en 70% in de vrije sector. Het gebied krijgt een dorps karakter, passend bij 
de identiteit van Hillegom. In het gebied wordt tevens ruimte ingericht voor onder andere commercieel 
vastgoed, spelen, water en groen. Daarnaast wordt er mogelijk een supermarktvestiging gerealiseerd.

Doel en opzet Kadernota
Het doel van deze kadernota is om een eerste kader te stellen waarmee bij aanvang van het ontwerp/
ontwikkelingstraject rekening moet worden gehouden. Daarbij worden alle relevante (landelijke, pro-
vinciale, regionale en gemeentelijke) beleidskaders- en aspecten in beeld gebracht en toetsen we de 
locatie hieraan. Relevante onderzoeken die noodzakelijk zijn, in het kader van planontwikkeling en/
of het planologisch proces, worden eveneens in deze kadernota aangegeven. Vervolgens zijn op basis 
van een eerste globale ruimtelijke/programmatische verkenning stedenbouwkundige, landschappe-
lijke, programmatische en beeldkwalitatieve uitgangspunten opgesteld waarmee bij de verdere plan-
ontwikkeling rekening moet worden gehouden. Deze gelden zowel voor de bebouwde als onbebouwde 
ruimte.

Deze kadernota is als volgt opgezet. Na deze inleiding worden allereerst in hoofdstuk 2 alle relevante 
beleidskaders beschreven. Daarbij wordt in een korte beschrijving geconcludeerd of de voorgenomen 
ontwikkeling past. In hoofdstuk 3 worden alle milieu- en overige uitgangspunten benoemd die bij de 
eventuele herontwikkeling van deze locatie van belang zijn en waarvoor soms aanvullend onderzoek 
noodzakelijk is. Daarbij gaat het om onder andere bodem, flora en fauna, archeologie, water, externe 
veiligheid en verkeer. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op de reeds uitgevoerde ruimtelijke / 
functionele analyse en de eerste stedenbouwkundige verkenning. Op basis hiervan wordt een eerste 
aanzet gegeven voor het ruimtegebruik, zoals het woonprogramma, een mogelijke supermarktvoorzie-
ning, water, groen, parkeren en dergelijke.

 Begrenzing planlocatie

Inleiding
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Participatie
In het kader van burgerparticipatie is een participatiediagram opgesteld om de burgers in een vroeg 
stadium bij de planontwikkeling te betrekken. De eerste stap is het organiseren van een inloopavond 
in het kader van de Kadernota Ringvaartterrein voor omwonenden en belangstellenden. Eventuele 
gemaakte opmerkingen en ingekomen reacties worden afgewogen en zo nodig meegenomen bij het 
opstellen van de definitieve Kadernota en/of het ontwerp-stedenbouwkundig plan. De tweede stap 
in het participatiediagram is een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden wanneer het 
ontwerp-stedenbouwkundig plan gereed is.   

Vervolgproces
Na het vaststellen van deze kadernota, door de gemeenteraad van Hillegom, wordt het plan verder 
uitgewerkt in samenspraak met de gemeente, De Ringvaart CV en overige instanties. Daarbij zal al-
lereerst een voorlopig stedenbouwkundig plan en een beeldregieplan worden opgesteld, waarin hoofd-
lijnen en kaders worden omschreven. Dit wordt vervolgens gepresenteerd aan omwonenden en be-
langhebbenden en daar waar noodzakelijk nog aangepast. Na het definitief stedenbouwkundig plan 
en beeldregieplan wordt een bestemmingsplan opgesteld. Tijdens het doorlopen van de wettelijke 
procedure is er mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van beroep.
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2. BELEIDSKADERS

In dit hoofdstuk zijn alle relevante beleidskaders kort beschreven. Het gaat om landelijk, provinciaal, 
regionaal en gemeentelijk beleid. Per beleidsstuk is aangegeven wat de essentie is en in welke mate 
het van invloed is op de locatie. Steeds is in de laatste alinea de conclusie voor het Ringvaartterrein 
beschreven.

Nota Ruimte: ruimte voor ontwikkeling (2006)
De Nota Ruimte is in februari 2006 in werking getreden. In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk 
beleid vastgesteld tot 2020, met een doorkijk naar 2030. De Nota Ruimte vervangt de ruimtelijk rele-
vante rijksnota’s c.q. de planologische kernbeslissingen (PKB’s) behorende bij de Vierde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening Extra (en de actualisering daarvan in de Vinac) en het Structuurschema Groene 
Ruimte. De Nota Ruimte is juridisch gezien alleen binden voor de Rijksoverheid zelf. De in de Nota 
vervatte ruimtelijke strategie wordt wat betreft verkeer en vervoer uitgewerkt in de separate PKB Nota 
Mobiliteit. De economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten worden nader uitgewerkt in 
respectievelijk de ‘Gebiedsgerichte Economische Perspectieven’ en het ‘Actieplan Bedrijventerreinen’, 
de ‘Agenda Vitaal Platteland’ en het daarbij behorende meerjarenprogramma ‘Groene ruimte’ en het 
actieprogramma voor ruimte en cultuur.

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevra-
gende functies op het relatief beperkte oppervlak van Nederland. Meer specifiek richt het kabinet zich 
hierbij op vier algemene doelen:
1. versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
2. bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;
3. borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;
4. borging van de veiligheid.

Met de Nota Ruimte heeft het kabinet gekozen voor een dynamisch, op ontwikkeling gericht, ruimtelijk 
beleid en een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen het Rijk en de decentrale overhe-
den. Hierbij wordt uitgegaan van het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ en verschuift het 
accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. 
Er wordt meer nadruk gelegd op ‘ontwikkelingsplanologie’ en minder op ‘toelatingsplanologie’. Daar-
naast is het landelijk beleid gericht op het optimaal benutten van het huidige bebouwde gebied.

In de Nota Ruimte wordt dus meer verantwoordelijkheid gegeven aan de decentrale overheden. Om 
de kwaliteit te waarborgen is voor geheel Nederland een basiskwaliteit geformuleerd waaraan voldaan 
moet worden. Een verdere verfijning wordt overgelaten aan de decentrale bestuurslagen. De gebieden 
en netwerken die het kabinet van nationaal belang acht zijn bestemd als Ruimtelijke Hoofdstructuur. 
In deze gebieden wil het Rijk een nadrukkelijke rol vervullen. De gebieden en netwerken zijn voor het 
functioneren van Nederland van grote betekenis. Voor deze gebieden draagt het Rijk dan ook in het 
algemeen een grotere verantwoordelijkheid. Op afbeelding 5 is een uitsnede van de kaart van de 
Ruimtelijke Hoofdstructuur weergegeven. 

Beleidskaders



Ka
de

rn
ot

a 
Ri

ng
va

ar
tte

rre
in

 H
ill

eg
om

8

Uit raadpleging van de kaart van de Ruimtelijke Hoofdstructuur volgt dat onderhavig plangebied gele-
gen is binnen een nationaal stedelijk netwerk en een economisch kerngebied. Gelet op deze ligging 
is het van belang dat het project aansluit bij de uitgangspunten die worden gesteld ten aanzien van 
verstedelijking.

Het plangebied maakt onderdeel uit van het nationaal stedelijk netwerk ‘Randstad Holland’. Binnen 
dit netwerk zijn drie economische kerngebieden gelegen, de Noordvleugel, de Zuidvleugel en de re-
gio Utrecht. Onderhavig plangebied ligt in het kerngebied de Noordvleugel. De Noordvleugel wordt 
gekarakteriseerd door zijn grote economische dynamiek en diversiteit. Ook is hier veel aandacht voor 
kennis en infrastructuur. In de Noordvleugel streven decentrale overheden naar een toevoeging van 
60.000 woningen aan het bestaand bebouwd gebied.

Conclusie: De ontwikkeling op het Ringvaartterrein betreft de bouw van woningen binnen bestaand 
stedelijk gebied. Het plan houdt zodoende rekening met het beleid om het bestaand bebouwd gebied 
optimaal te benutten. Daarnaast draagt het plan bij aan de woningbehoefte van het economisch kern-
gebied de Noordvleugel.

AMvB Ruimte
Met de invoering van de Wro in juli 2008 is de direct doorwerking van de Nota Ruimte komen te verval-
len. Om deze doorwerking te behouden is de AMvB Ruimte opgesteld en op 29 mei 2009 vastgesteld 
door het kabinet. De AMvB Ruimte omvat alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder uitgebrachte plano-
logische kernbeslissingen (PKB’s) die juridisch moeten doorwerken tot in bestemmingsplannen.
Door middel van de AMvB Ruimte wil het Rijk kenbaar maken aan welke regels provinciale veror-
deningen en gemeentelijke bestemmingsplannen moeten voldoen en wat de ruimte is waarbinnen 
provincies en gemeenten hun eigen ruimtelijke belangen vorm kunnen geven. Daarnaast kan in de 
AMvB Ruimte provincies opgedragen worden bepaalde thema’s verder uit te werken of te borgen in 
een provinciale verordening, waar de gemeente zich wederom aan dient te houden bij het opstellen 
van een bestemmingsplan.

De AMvB Ruimte wordt in twee fases vastgesteld. In de eerste fase wordt aangegeven dat de regels 
in acht moeten worden genomen tot bij het eerste volgende besluit tot vaststelling of wijziging van het 
planologisch regime. Het Rijk heeft besloten om in de eerste fase nog geen nieuwe beleidskoers op te 
nemen in de AMvB Ruimte; deze volgen pas bij de tweede fase van de invoering, die naar verwachting 
in 2011 wordt vastgesteld. De AMvB Ruimte houdt dus zolang de koers aan van de Nota Ruimte.

Uitsnede kaart Ruimtelijke Hoofdstructuur
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Net als in de Nota Ruimte geldt dus ook voor de AMvB Ruimte het bundelen van verstedelijking als 
uitgangspunt. Het concentreren van nieuwe bebouwing zorgt voor meer open ruimte, waardoor de 
variatie tussen stad en land behouden blijft. De provincie is hierbij verantwoordelijk voor het zoveel als 
mogelijk bundelen van nieuwbouw.

Conclusie: De ontwikkeling op het Ringvaartterrein vindt plaats binnen bestaand stedelijk gebied. De 
herbestemming voorziet in woningbouw op een voormalig klein bedrijventerrein en draagt zodoende 
bij aan verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Het project is derhalve niet in strijd met de 
bepalingen uit de AMvB Ruimte.

Crisis- en herstelwet
Sinds 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet van kracht. Deze wet zorgt voor kortere procedures, 
waardoor bouwprojecten sneller en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Het gaat om ruimtelijke ont-
wikkelen ten behoeve van duurzame energie, gebiedsontwikkeling en werken van provinciaal of natio-
naal belang, gebiedsontwikkeling en werken van lokaal of regionaal belang, greenports, hoofdwegen, 
luchthavens, natuur, water en waterstaatswerken, spoorwegen en vaarwegen. In bijlage 1 van de CHW 
staan criteria vermeld op grond waarvan bepaald kan worden wanneer van deze projecten sprake is. 
Bijlage 2 van de CHW bevat een aantal specifieke projecten die in aanmerking komen voor de CHW.

Conclusie: Het Ringvaartterrein valt onder de Crisis- en herstelwet. Dit heeft voordelen met betrekking 
tot de besluitvorming en beroepszaken. De gemeenteraad dient hier wel een projectuitvoeringsbesluit  
over te nemen.

m.e.r.-beoordelingsbesluit
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een 
volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Een m.e.r. is verplicht bij de voorbereiding van plan-
nen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen 
die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De m.e.r. is wettelijk verankerd in 
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Naast de Wet milieubeheer is het Besluit m.e.r. belangrijk om te 
kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een plan of een besluit de m.e.r.-procedure moet worden 
doorlopen. Bij toetsing aan het Besluit m.e.r. zijn er vier mogelijkheden:
a. het plan of besluit is direct m.e.r.-plichtig;
b. het plan of besluit bevat activiteiten uit kolom 1 van onderdeel D, en ligt boven de (indicatieve) 
drempelwaarden, zoals beschreven in kolom 2 ‘gevallen’, van onderdeel D. Het besluit moet eerst 
worden beoordeeld om na te gaan of er sprake is van m.e.r.-plicht: het besluit is dan m.e.r.-beoorde-
lingsplichtig. Voor een plan in kolom 3 ‘plannen’ geldt geen m.e.r-beoordelingsplicht, maar direct een 
(plan-)m.e.r.-plicht;
c. het plan of besluit bevat wel de activiteiten uit kolom 1, maar ligt beneden de drempelwaarden, 
zoals beschreven in kolom 2 ‘gevallen’, van onderdeel D: er dient in overleg met de aanvrager van het 
bijbehorende plan of besluit beoordeeld te worden of er aanleiding is voor het uitvoeren van een m.e.r.-
beoordeling (als sprake is van een besluit) of het direct uitvoeren van een m.e.r. (als sprake is van een 
plan). Deze keuze wordt uiteindelijk in het bijbehorende plan of besluit gemotiveerd;
d. de activiteit(en) of het betreffende plan en/of besluit worden niet genoemd in het Besluit m.e.r.: er 
geldt geen m.e.r.-(beoordelings)plicht.

Conclusie: Voor de ontwikkelingen op het Ringvaartterrein is waarschijnlijk geen m.e.r.-rapportage 
noodzakelijk. Wel moet er door de gemeente een afweging worden gemaakt voor een m.e.r.-beoorde-
lingsbesluit.
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Stedenbaan
Stedenbaan richt zich op het beter benutten en versterken van bestaande steden en dorpen en be-
staande infrastructuur van het hoofdrailnet van de Zuidvleugel. Dit door het in samenhang realiseren 
van een beter treinproduct: sneller, frequenter, gelijkvloerse instap, beter voor- en natransport naar en 
van stations (ketenmobiliteit) en een beter en intensiever grondgebruik nabij stations. 

Invloedsgebied station Hillegom

De Stedenbaanpartners (overheden, NS en ProRail ) bewaken de uitvoering van Stedenbaan door mid-
del van uitvoeringsafspraken die worden gevolgd met behulp van de jaarlijkse Stedenbaanmonitor. 
Het Stedenbaantraject bestaat uit de ‘Oude lijn’ van Hillegom en Sassenheim via Leiden, Den Haag 
en Rotterdam naar Dordrecht en de zogenaamde ‘Goudse lijnen’ tussen Gouda en Den Haag en tus-
sen Gouda en Rotterdam. De kaart laat zien welk invloedsgebied station Hillegom heeft. De gebieden 
binnen de groene contour liggen op minder dan 10 minuten fietsen van het station. De gemeente 
Hillegom heeft een verzoek ingediend om de contour op te rekken naar de voorgestelde blauwe lijn.

Conclusie: Het Ringvaartterrein ligt binnen de gewenste blauwe contour van de gemeente Hillegom 
en daarmee binnen het invloedsgebied van Stedenbaan. De nieuw te ontwikkelen woningen zouden 
daarmee ook binnen de invloedsfeer van het station komen te liggen. De afstand tot het station zou 
op de fiets in net iets meer dan 10 minuten kunnen worden afgelegd, daar het Ringvaartterrein net 
buiten de huidige groene contour is gelegen.
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Provinciale Structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland, ontwikkelen met de 
schaarse ruimte’ (2010)
De provincie heeft een integrale structuurvisie voor de ruimtelijke ordening ontwikkeld: ’Visie op Zuid-
Holland, ontwikkelen met schaarse ruimte’. In de visie omschrijft de provincie haar doelstellingen en 
provinciale belangen. Het doel van de visie is om duidelijk te hebben hoe de ruimtelijke ontwikkeling 
er tot 2040 uit komt te zien. 

De kern van de visie is: ‘Een samenhangend stedelijk en landschappelijk netwerk realiseren. Hierin is 
het goed wonen, werken en leven voor de inwoners. Deze toekomstige ruimtelijke inrichting versterkt 
de economische concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn belangrijke 
pijlers. Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en werkmilieus in een aantrekkelijk land-
schap met ruimte voor natuur en water zijn kenmerkend voor de provincie. Een brede landbouw is 
drager van het landschap.’ 

Voor alle stedelijke ontwikkelingen geldt dat eerst dient te worden gekeken naar het intensiveren van 
gebruik en vervolgens nagaan dient te worden of de beschikbare ruimte in het bestaand bebouwd 
gebied beter gebruikt kan worden. Intensiveren houdt in het combineren van verschillende functies, 
zoals een mix van werken en wonen. Herstructurering biedt de mogelijkheid om functies te herschik-
ken in het kader van intensiveren. Middels herstructurering en transformatie kan de milieukwaliteit 
op de locatie worden verbeterd ten aanzien van geluidhinder, geurhinder, luchtkwaliteit en onveilige 
situaties. Een schone en veilige leefomgeving zijn van belang om het internationale profiel van het 
stedelijke netwerk te behouden en te ontwikkelen.

Conclusie: Het Ringvaartterrein is een herstructureringslocatie, waar een bedrijventerrein met beton-
centrale plaats maakt voor woningbouw met beperkte, lichte bedrijvigheid. Deze herstructurering, die 
inbreiding vòòr uitbreiding laat gaan, bevordert de milieukwaliteit: zowel in het plangebied, als in de 
omgeving.
Op verzoek van de gemeenteraad van Hillegom hebben Gedeputeerde Staten in het Ontwerp 1e Her-
ziening Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte deze transformatie inmiddels opgenomen. 
De betonmortelcentrale wordt naar verwachting naar Hillegom-Zuid verplaatst. Randvoorwaarde hier-
bij is dat de verplaatsing van de centrale, bij voorkeur naar een watergebonden locatie, eerst planolo-
gisch geregeld moet zijn.

Uitsnede functiekaart eerste herziening Provinciale Structuurvisie met het Ringvaartterrein aangeduid als transforma-
tiegebied. 
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Regionale Structuurvisie Holland Rijnland
Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten. De regionale structuurvisie 
(RSV) heeft geen wettelijk karakter, omdat regio’s niet verplicht zijn een structuurvisie op te stellen. De 
besluiten in deze visie zijn leidend voor structuurvisies en nota’s van de gemeenten. De structuurvisie 
is vastgesteld door het Algemeen bestuur van Holland Rijnland. Daarmee hebben de deelnemende 
gemeenten zich verbonden en moeten zij, als ze willen afwijken van de afspraken in de visie, op 
regionaal niveau een oplossing vinden.

In de RSV zijn ambities opgenomen, te weten:
• De regio moet een prettig woon- en leefklimaat hebben die zijn inwoners in de toekomst voldoen-

de, herkenbare, uiteenlopende en goed bereikbare woon-, werk- en recreatiemogelijkheden biedt;
• De regio draagt bij aan de internationale positionering van de Randstad en heeft een toegevoegde 

waarde op het gebied van landschap, woonmilieus en economie.

Het plangebied van de RSV heeft te maken met een hoge verstedelijkingsdruk. Mensen hebben ruimte 
nodig om te wonen en te werken. Meervoudig ruimtegebruik is van belang om te komen tot evenwicht 
en een ruimtelijke kwaliteit. Concentratie en differentiatie binnen de rode contour zijn noodzakelijk 
voor verstedelijking. De druk betekent behoedzaam en duurzaam ontwikkelen op verschillende gebie-
den.  Uitgaande van de visiekaart 2020 is het Ringvaartterrein aangewezen als stedelijk gebied. Naast 
de visie kaart is in de regionale structuurvisie een kaart opgenomen waarin mogelijke woningbouwlo-
caties in de regio worden aangewezen. Uit raadpleging van de kaart volgt dat de locatie is aangewezen 
als een potentiële woningbouwlocatie (zie afbeelding).

Ten aanzien van woningbouw wordt gesteld dat er voorzien dient te worden in de regionale woning-
bouw behoefte van 33.000 woningen. Er is een ontwikkeling en verbetering van het woningbestand 
gewenst op basis van een tekort van 1,5%. Hiermee beoogt de regio groei door slim, intensief, meer-
voudig en duurzaam gebruik van de ruimte door middel van inbreiding en herstructurering. Bij deze 
ontwikkelingen is de kwaliteit van de woonomgeving een harde randvoorwaarde.

De locatie is in de regionale structuurvisie opgenomen als een mogelijke woningbouwlocatie. Middels 
de transformatie van het bedrijventerrein met betoncentrale naar een woonwijk kan deels worden 
voorzien in de regionale woningbouwbehoefte binnen de rode contour. 

Uitsnede RSV woningbouwlocaties
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Conclusie: De ontwikkeling van een nieuwe woonwijk binnen de rode contour sluit aan bij de gewenste 
concentratie van verstedelijking middels inbreiding en herstructurering. Daarbij is het verdwijnen van 
de betoncentrale uit de rode contour in overeenstemming met de gestelde randvoorwaarde ten be-
hoeve van een kwalitatieve woonomgeving. De beoogde herontwikkeling van het Ringvaartterrein is 
in overeenstemming met de ambities en uitgangspunten van de regionale structuurvisie van Holland-
Rijnland.

Intergemeentelijk Structuurvisie Greenport
De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) kan gezien worden als een deeluitwerking van 
de Regionale Structuurvisie van Holland Rijnland. De Regionale Structuurvisie Holland Rijnland heeft 
geen wettelijk karakter zoals de wettelijk verplichte, zelfbindende structuurvisies van gemeente, pro-
vincie en Rijk. In tegenstelling tot de Regionale Structuurvisie heeft de Intergemeentelijke Structuur-
visie voor de Duin- en Bollenstreek, na vaststelling door de gemeenteraden, voor de gemeenten wel 
een zelfbindend karakter. Alle beschikbare documenten, zoals structuurvisies, bestemmingsplannen 
en gebiedsuitwerkingen zijn in deze intergemeentelijke structuurvisie meegenomen.
Ten aanzien van het aspect wonen wordt in de ISG het uitgangspunt gesteld dat de eigen behoefte 
en de regionale behoefte zoveel als mogelijk binnen de streekplancontouren komt. Er dient te worden 
voorzien in 1.500 woningen in het kader van de regionale behoefte: 350 woningen op de woningbouw-
locatie Pastoorslaan te Hillegom, 150 woningen op de Sizo-velden Hillegom-Noord en 1000 woningen 
binnen de rode contouren van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, conform het Ruimtelijk Perspectief 
2030 (zie volgende paragraaf). De extra woningbouwopgave is een wenselijke impuls voor de sociaal 
economische vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van de gemeenten.
Uit raadpleging van de kaart ten aanzien van ’wonen’ volgt dat het Ringvaartterrein is aangewezen als 
gebied voor ‘Woningbouw tot 2030 binnen de huidige streekplancontour’. Dit geeft aan dat woning-
bouw op de locatie van het Ringvaartterein volgens de ISG mogelijk is mits de uitwerking past in de 
behoefte en bijdraagt aan de vitaliteit en kwaliteit van de gemeente.

Conclusie: De beoogde herontwikkeling van het Ringvaartterrein draagt bij aan de wenselijke impuls 
van vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Het voorziet in de woningbouwbehoefte binnen de rode contour 
van de gemeente Hillegom. De beoogde transformatie van het bedrijventerrein met betoncentrale 
naar woningbouw op het Ringvaartterrein sluit derhalve aan bij de ambitie van de ISV Greenport op 
het gebied van woningbouw binnen de rode contouren.

Uitsnede Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG)
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Regionaal Groenprogramma 2010 - 2020 Holland Rijnland
In het Regionaal Groenprogramma 2010 - 2020 worden vijf verschillende landschappen onderschei-
den, te weten:
1. Aaneengesloten Stedelijke Agglomeratie (Katwijk - Leiden);
2. De Kustzone;
3. De Bollenstreek (Noordwijk - Hillegom);
4. Veenweide en Plassen (Voorschoten - Zoeterwoude-Dorp - Hoogmade);
5. Duin, Horst en Weide (Voorschoten - Zoeterwoude-Dorp, deels op grondgebied van Stadsgewest 
Haaglanden.

In het Groenprogramma staat het groenblauwe raamwerk centraal: groen en water zijn het uitgangs-
punt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Er dient rekening te worden gehouden met de gebruiks- en bele-
vingswaarde van de verschillende landschappen die de regio rijk is, en de recreatieve bereikbaarheid 
van het landschap dient bij ruimtelijke ontwikkelingen gelijk te blijven, dan wel verbeterd te worden.

Het plangebied is gelegen in de Bollenstreek. Dit gebied kent een open landschap. Ruimtelijke ontwik-
kelingen mogen geen inbreuk plegen op de openheid van dit gebied.

Bij het uitvoeren van ruimtelijke projecten dient de groenblauwe toets te worden doorlopen. Hierin zijn 
richtlijnen en kwaliteitseisen genoemd, om de kwaliteit van het landschap te waarborgen.

Conclusie: Daar het plangebied een onderdeel vormt van het bebouwde gebied van Hillegom, vormt 
het gebied geen direct onderdeel van de Bollenstreek.Omdat het plangebied echter aan de rand van 
Hillegom ligt, op de grens met agrarisch gebied, dient wel rekening te worden gehouden met de open-
heid van de naastgelegen gebieden. Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan dient rekening 
te worden gehouden met de richtlijnen en kwaliteitseisen uit de groenblauwe toets.

Ruimtelijk Perspectief 2030
Op 12 februari 2008 hebben de gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout het Ruimte-
lijk Perspectief 2030 (RP 2030) vastgesteld. De gemeenten gaan voor een sterke Greenport die goed 
ontsloten is, waar het uitstekend dorps wonen en prima recreëren is. Daarbij blijft het open landschap 
in stand, maar is tegelijk ruimte voor vitaliteit en dynamiek. Woningbouw dient tot 2030 met name 
binnen de rode contour te worden gerealiseerd. Hierbij wordt voorzien in eigen behoefte en die van de 
omliggende regio. Na 2030 is er ook een bescheiden toename in de woningbehoefte te verwachten. 

De drie gemeenten willen naast hun eigen behoefte tevens voorzien in 1500 extra woningen vanuit 
de regionale behoefte. Om te voorkomen dat locaties onnodig volgebouwd worden met ongewenste 
ontwikkeling zijn er binnen het plangebied een aantal zoeklocatie opgenomen voor wonen en werken.

Uit raadpleging van de kaart van het RP 2030 volgt dat het Ringvaartterrein in eerste instantie is 
opgenomen als een bedrijventerrein waarin mogelijkheden voor investeren en upgraden liggen. In 
RP2030 is tevens ten aanzien van het aspect ‘Wonen’ een kaart opgenomen. Hieruit volgt dat het 
Ringvaartterrein tevens is aangewezen als een gebied waar de transformatie van bedrijventerrein naar 
de functie Wonen gewenst is. Dit sluit aan bij de beoogde transformatie van het bedrijventerrein met 
betoncentrale naar woonwijk.
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Conclusie: De ontwikkeling van woningbouw op het bedrijventerrein is in overeenstemming met de 
uitgangspunten van het RP2030 ten aanzien van het aspect wonen. Het voorziet in de wenselijke ont-
wikkeling van de functie wonen op de locatie. Gelet op de aard, omvang en ligging zal de voorgenomen 
ontwikkeling een gewenste bijdrage leveren aan de eigen woonbehoefte en de extra behoefte vanuit 
de regionale opgave.

Gemeentelijke Structuurvisie Hillegom (2008)
De gemeente Hillegom heeft op 11 december 2008 haar structuurvisie vastgesteld. Hierin staat onder 
andere aangegeven waar de potentiële woningbouwlocaties liggen. Ook het Ringvaartterrein is aange-
geven als potentiële woningbouwlocatie. Voor de (voormalige) betonfabriek geldt dat een verandering 
naar een woonfunctie een grote verbetering zal betekenen vanuit milieuhygiënisch oogpunt. Met haar 
ligging aan de Ringvaart en Hillegommerbeek en op relatief korte afstand van het centrum vormt de 
locatie een zeer aantrekkelijke woonlocatie. 
De gemeente wil –met inachtneming van de doorslaggevende rol van de provincie over het behoud 
van watergebonden bedrijventerrein- bewerkstelligen dat het Ringvaartterrein beschikbaar komt voor 
woningbouw (met wellicht een mix van lichtere bedrijvigheid). Het water rondom het Ringvaartterrein 
biedt een extra kwaliteit en kansen voor de inrichting van het gebied. In de gemeentelijke structuurvi-
sie wordt voor de locatie uitgegaan van circa 270 woningen.

Conclusie: Woningbouwontwikkeling op het Ringvaartterrein past binnen de uitgangspunten van de 
Gemeentelijke Structuurvisie Hillegom. De locatie verandert in gebruik naar een woonfunctie en is 
milieuhygienisch gezien een verbetering voor de woonomgeving. Met een stijging van 270 naar circa 
320 wooneenheden kan er voldaan worden aan “dorps wonen”.

Uitsnede Ruimtelijk Perspectief 2030
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Structuurvisie Thema Wonen (2009)
Met het vaststellen van haar Structuurvisie Thema Wonen wil de gemeente deze visie vertalen naar 
locaties en met belanghebbenden hierover (exploitatie-)afspraken maken. In de Structuurvisie Thema 
Wonen (oktober 2009) en het Uitvoeringsprogramma (november 2009) is de kwalitatieve richting voor 
locatieontwikkeling uitgewerkt. Dit biedt een basis voor het gesprek met ontwikkelaars en een ka-
der voor bestemmingsplannen. Bij locatieontwikkeling dient rekening te worden gehouden met deze 
thema-uitwerking van de structuurvisie. Regionaal is afgesproken dat 30% van de nieuwbouw van 
Hillegom in de categorie sociaal wordt gerealiseerd. Het Ringvaartterrein valt volgens het uitvoerings-
programma onder zachte plannen met prioriteit 2 waarbij 30% wordt genoemd. De Structuurvisie 
thema Wonen en Uitvoeringsprogramma 2009 is vastgesteld op respectievelijk 8 oktober 2009 en 17 
november 2009.

Conclusie: Het aandeel sociale woningen is bepaald in de Structuurvisie Thema Wonen en het Uitvoe-
ringsprogramma 2009 op 30% sociaal voor het Ringvaartterrein.

Hillegoms Verkeers- en vervoersplan (2009)
In het Hillegoms Verkeers- en vervoersplan (HVVP) geeft de gemeente Hillegom haar visie ten aanzien 
van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Voor deze thema’s worden in het verkeers- 
en vervoersplan verschillende uitwerkingen gegeven, waaronder Duurzaam Veilig, het fietsverkeer 
stimuleren, het stimuleren en optimaliseren van het openbaar vervoer, voldoende parkeerruimte en 
aandacht voor milieu in de vorm van het milieubeleidsplan, geluidsplan en luchtkwaliteit. Voor nieuwe 
ontwikkelingen dient dan ook aandacht te worden besteed aan en dienen afwegingen te worden ge-
maakt op basis van deze thema’s binnen het verkeers- en vervoersplan. 

Conclusie: Voor de herontwikkeling van het Ringvaartterrein dient rekening te worden gehouden en 
ingespeeld te worden op onder andere de ligging van het gebied ten opzichte van de bushaltes, de 
aansluiting van het gebied op de omliggende wegen Olympiaweg en de Meerlaan, en een goede ver-
keersveiligheid en voldoende parkeerplaatsen. Voor het parkeren is de normering van de CROW van 
toepassing welke genoemd staat in het HVVP.

Milieubeleidsplan 2008-2011 Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout (2008)
De gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout hebben een gezamenlijk milieubeleidsplan. Dit 
milieubeleidsplan is geschreven voor de periode van 2008 tot en met 2011. Met dit milieubeleidsplan 
willen ze werken aan behoud en verbetering van de milieukwaliteit in de gemeente en een bijdrage 
leveren aan het oplossen van milieuproblemen op grotere schaal. Daarnaast is het milieubeleidsplan 
bedoeld als een kader voor toekomstige besluiten. In het milieubeleidsplan zijn de ambities benoemd. 
Bij besluiten over ontwikkelingen en activiteiten binnen de gemeenten gelden deze ambities als rich-
tinggevend kader. 

Het milieubeleidsplan in een belangrijk onderdeel voor de gemeente Hillegom bij de samenwerking 
tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over de invul-
ling van het plan op het Ringvaartterrein. Hieronder zijn de belangrijkste relevante ambities voor het 
Ringvaartterrein weergegeven:

• inbreiding van nieuwe woningbouw;
• uitplaatsing van hinderlijke bedrijvigheid uit het stedelijk gebied;
• Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw (2010) (waarin o.a. politiekeurmerk);
• Regionaal DuBoPlus Richtlijn West Holland 2008-2012 (2008);
• Regionaal Klimaatbeleid 2007

Eind 2011 zal het bestaande milieubeleid worden samengevoegd in de Duurzaamheidsagenda 2011-
2014, die op 15 december 2011 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. 
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Conclusie: De gewenste ontwikkeling past binnen het milieubeleidsplan. De hinderlijke bedrijvigheid 
wordt uitgeplaatst om plaats te maken voor woningbouw. De gemeente Hillegom en ontwikkelaar 
maken in het vervolgtraject afspraken over duurzame prestaties. In hoofdstuk 3 zijn deze eisen nader 
omschreven in de paragraaf duurzaamheid.

Groenbeleidsplan (2002) 
Het Groenbeleidsplan uit 2002 is opgesteld om de groene ruimtelijke kwaliteit voor de toekomst te 
kunnen waarborgen. De wegen en waterlopen vormen belangrijke recreatieve verbindingsroutes tus-
sen recreatiegebieden in de omgeving. Ook oevers van de Leidse Trekvaart, ten westen van Hillegom 
worden gezien als een belangrijke ecologische verbindingzone. 
Door het gebruik van het Ringvaartterrein als betonfabriek heeft het gebied zich nooit kunnen ontwik-
kelen op het gebied van groenbeleid. Wel wordt er een aantal adviezen genoemd die voor het Ring-
vaartterrein van toepassing zijn. Het gaat hierbij om het open houden van het zicht naar de Ringvaart, 
zodat deze beleefd kan worden. Nieuwe fietsroutes moeten aangesloten worden op de bestaande 
fietsroutes.

Conclusie: Bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor het Ringvaartterrein moet rekening 
gehouden worden met de beleving van de Ringvaart en de groene linten (Olympiaweg en Meerlaan). 
Daarnaast moet aansluiting gezocht worden met de bestaande fietsroutes.

Stedelijk Waterplan (2008)
De gemeente Hillegom heeft een Stedelijk Waterplan 2009-2013 op laten stellen waarin de ambi-
ties, ruimtelijke ontwikkelingen en problemen in samenhang worden beschouwd. Er is een integrale 
(ruimtelijke) visie op het grondwater, oppervlaktewater en riolering geformuleerd en er is een concreet 
maatregelenpakket voor de realisatie opgenomen.

Voor het Ringvaartterrein wordt concreet aangegeven dat de stedelijke oevers (vorm en beeld) ge-
handhaafd dienen te worden. Ook zal bij ruimtelijke ontwikkelingen de in het gebied aanwezige duiker 
vervangen moeten worden voor een groter exemplaar om verstopping in de toekomst te voorkomen. 
In het gebied is er geen sprake van wateroverlast, het grondwater bevindt zich op 1,50 meter diepte. 
(verschil tussen maaiveld en waterpeil)

Conclusie: Bij verdere planontwikkeling dient rekening te worden gehouden met het vervangen van 
de duiker, dit kan bijvoorbeeld ook door in plaats van de duiker open water te creëren. De aanwezige 
stedelijke oevers dienen in vorm en beeld gehandhaafd te worden. Verder kan het hemelwater opge-
vangen worden in de nabijgelegen oppervlaktewateren.
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Speelruimteplan “Buiten spelen, ja leuk!” (2003)
In het Speelruimteplan van de gemeente Hillegom wordt de relatie gelegd tussen de leeftijd van de 
jeugd en de directe aanwezigheid van speelvoorzieningen en demografische ontwikkelingen. De jeugd 
wordt in drie groepen ingedeeld, namelijk: kind (0-5 jaar), jeugd (6-11 jaar) en jongeren (12-18 jaar). 
Afhankelijk hoe invulling wordt gegeven aan een gebied dient een inschatting te worden gemaakt van 
het kinderaantal in de verschillende leeftijdscategorieën. Daarop wordt de invulling van de speelvoor-
zieningen en de keuze voor een bepaalde leeftijdsgroep gebaseerd. Bij de invulling van een formele 
speelplek gaat de voorkeur uit naar het gebruik van duurzame materialen met gevarieerde speelmo-
gelijkheden. 

Conclusie: Bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan moet worden voldaan aan de eisen uit 
het speelruimteplan. Het aantal en type speeltoestellen- en plekken is afhankelijk van het (te verwach-
ten) kinderaantal en leeftijdscategorieёn in de nieuwe woonwijk. Gezien het Ringvaartterrein omge-
ven is door de Olympiaweg, Meerlaan en de Leidse Vaart zal het eventuele tekort aan speeltoestellen 
buiten het gebied niet op het Ringvaartterrein worden gecompenseerd.

Beleidsplan Openbare Verlichting 2011 - 2021
In het Beleidsplan Openbare Verlichting worden doelstellingen en ambities genoemd voor de periode 
2011 - 2021 met betrekking tot openbare verlichting. Het plan heeft als doel de kwaliteit van de 
fysieke installatie, verlichting en organisatie in stand te houden door kwalitatief goed beheer en on-
derhoud, alsmede de minimum verlichtingskwaliteit aan te houden conform de Nederlandse Praktijk 
Richtlijnen (NPR) van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Ambities hierbij zijn het 
zodanig moderniseren van verlichting in woonwijken dat deze aansluit bij de NPR-kwaliteitsrichtlijnen 
van de NSVV en het Politiekeurmerk Veilig Wonen, het moderniseren en dimmen van de verlichting 
op ontsluitingswegen (18% energiebesparing), het reduceren van achterstallig onderhoud, het alleen 
plaatsen van lichtpunten indien dit (volgens richtlijnen) nodig is, het waar mogelijk toepassen van ori-
entatie- of accentueringsverlichting in plaats van masten, het reduceren van lichtvervuiling door arma-
turen met minimale lichtstroom naar de hemel toe te passen, energiebesparing op reclameverlichting 
en het waar nodig duurzaam verlichten van gebouwen en herkenningspunten.

Conclusie: Bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan moeten alleen daar lichtpunten worden 
geplaatst waar dit nodig is. Deze lichtpunten moeten waar mogelijk toegepast worden als oriëntatie- of 
accentueringsverlichting. In ieder geval moet gebruik worden gemaakt van armaturen met minimale 
lichtstroom naar de hemel toe, om lichtvervuiling tegen te gaan.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 - 2015
Het Gemeentelijk Rioleringsplan is een op grond van de Wet milieubeheer verplicht plan, waarin de ge-
meente aangeeft hoe zij de zorgplicht voor afvalwater invult. Ook de omgang met grond- en hemelwater 
wordt hierin opgenomen. In het plan van de gemeente Hillegom zijn de volgende zeven doelen opgenomen: 

1. Inzameling van binnen gemeentelijk gebied geproduceerd afvalwater;
2. Doelmatige omgang met inzameling hemelwater (indien geen hergebruik voor lokale waterhuishou-
ding kan/mag worden toegepast);
3. Transport van ingezameld afvalwater naar een geschikt lozingspunt;
4. Voorkomen van ongewenste emissies naar bodem, grond- en oppervlaktewater;
5. Voorkomen van overlast voor omgeving;
6. Effectief rioleringsbeheer;
7. Invulling geven aan grondwaterzorgplicht.
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Conclusie: Voor het Ringvaartterrein wordt uitgegaan van de bouw van 270 woningen, tussen 
2010 en 2020. Tijdens het planproces dient het watertoetsproces te worden doorlopen, in samen-
werking met het Hoogheemraadschap. Het doel hiervan is de aspecten veiligheid, waterkwantiteit, 
waterkwaliteit, afvalwaterketen en onderhoud vroegtijdig in de planontwikkeling mee te nemen. 

Bij nieuwbouwlocaties zoals deze moet het huishoudelijke afvalwater en het hemelwater wor-
den gescheiden. Het afvalwater wordt ingezameld en via het gemeentelijk rioleringsstelsel ge-
transporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De verwerking van hemelwater dient zo 
veel mogelijk plaats te vinden op het eigen perceel. Hiervoor dienen voorzieningen aangelegd 
te worden voor infiltratie, hergebruik of directe afvoer naar het oppervlaktewater. Als dit niet mo-
gelijk is, zal het hemelwater zo veel mogelijk binnen het plangebied verwerkt moeten worden. Ten-
slotte zal het gebruik van materialen die het hemelwater kunnen verontreinigen (onder andere 
uitlogende materialen) beperkt dienen te worden (in navolging op het Duurzaam Bouwen-beleid). 

Gedurende de planperiode zal de gemeente, in antwoord op de gemeentelijke grondwaterzorgplicht, 
een afweging maken welke eisen zij stelt aan nieuwbouw. Dit om structurele overlast met betrekking 
tot het grondwater te voorkomen.

Beleidsplan Inzameling Huishoudelijke Afvalstoffen 2010 - 2020
In dit beleidsplan worden de doelstellingen weergegeven voor de inzameling van huishoudelijk afval 
in de gemeente Hillegom:

- verminderen van de totale aangeboden hoeveelheid grofvuil op de gemeentewerf van 183 kg per 
  inwoner per jaar in 2008 tot 160 kg in 2011;
- verbeteren van het scheidingspercentage voor de totale hoeveelheid huishoudelijk afval (van 48% in
  2008 naar 56% in 2014);
- verbeteren van de gescheiden ingezamelde hoeveelheid per inwoner per jaar:
- opzetten en uitvoeren structurele communicatie over afvalinzameling en -scheiding;
- opzetten en uitzetten lesmateriaal over afvalscheiding ten behoeve van basisonderwijs;
- verbeteren logistieke efficiëntie van GFT-inzameling door nieuwe wijkindeling per 1 januari 2010;
- starten met gescheiden inzameling kunststof verpakkingen per 1 januari 2010;
- minimaal vasthouden van de tevredenheid van inwoners over de afvalverwijdering van 2008 
  (rapportcijfer: 7,7);
- inzicht krijgen in het scheidingsgedrag via de samenstelling van het restafval;
- verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte bij milieuparkjes voor papier, glas en textiel.

Conclusie: Voor nieuwbouwlocaties wordt hetzelfde beleid gehanteerd voor wat betreft de afvalinza-
meling als in de rest van de gemeente Hillegom. Wat betreft de ruimtelijke invulling van het plange-
bied, dienen afvalcontainers in het plangebied ondergronds te worden aangebracht, om de kwaliteit 
van de openbare ruimte te verbeteren.

  



BP Elsbroek Noord en Industrieterrein
Hillegommerbeek (1959)

BP Hillegommerbeek (2007)
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Bestemmingsplannen
De bestaande woningbouw aan de Meerlaan, de erachter gelegen watergang en het groen en water 
langs de Olympiaweg vallen onder het bestemmingsplan Hillegommerbeek (2007). Deze plandelen 
hebben respectievelijk de bestemming wonen, met een goot- en nok hoogte van 6 en 9 meter, water 
en groen. Het Ringvaartterrein is bewust uit dit bestemmingsplan gelaten, omdat bij het opstellen er-
van bekend was dat (delen van) de betonfabriek verplaatst zouden worden naar elders. Plannen voor 
een eventuele nieuwe inrichting van het betreffende terrein waren destijds (2004) nog onvoldoende 
concreet, waardoor besloten is om het terrein buiten het plangebied te laten. Daarom vigeert voor het 
gebied van de betoncentrale nog het bestemmingsplan Elsbroek Noord en Industrieterrein Hillegom-
merbeek uit 1959. Binnen dit plan heeft het gebied de bestemming bedrijfsterrein. Het bestaande 
groen en water is als zodanig bestemd.

Conclusie: Binnen het vigerend bestemmingsplan past de woningbouwontwikkeling niet. Om de ge-
wenste ontwikkeling mogelijk te maken dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. Bij 
het opstellen van een nieuwe bestemmingsplan zal ook rekening gehouden moeten worden met de 
begrenzing van bestaande bestemmingsplannen.

Welstandsnota 2011 (ontwerp) 
De Welstandsnota 2011 van de gemeente Hillegom wordt naar verwachting in januari /februari 2012 
vastgesteld. De welstandsnota bevat geen welstandscriteria voor grotere (her)ontwikkelingsprojec-
ten die de bestaande ruimtelijke structuur en karakteristiek doorbreken. Dergelijke welstandscriteria 
kunnen namelijk niet worden opgesteld zonder dat er een concreet stedenbouwkundig plan aan ten 
grondslag ligt.

Voor de grotere (her)ontwikkelingsprojecten wordt de volgende procedure beschreven. Het opstellen 
van welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten vormt een vast onderdeel van de stedenbouw-
kundige planvoorbereiding. De criteria worden opgesteld door de stedenbouwkundige of de supervi-
sor, in overleg met en na advies van de welstandscommissie en vastgelegd in een beeldregieplan. 
De gemeenteraad stelt dit beeldregieplan vervolgens vast ter aanvulling op de welstandsnota. Een 
ontwerp-beeldregieplan wordt met het ontwerp-stedenbouwkundigplan 6 weken er inzage gelegd. Ge-
durende de terinzage-termijn kunnen zienswijzen worden ingebracht. Het beeldregieplan moet zijn 
vastgesteld voordat de planvorming van de concrete bouwplannen start, en dient te worden bekend 
gemaakt aan alle potentiële opdrachtgevers in het gebied.

Conclusie: Bij de volgende planfase, het opstellen van een stedenbouwkundig plan, dient een beeld-
regieplan te worden opgesteld in samenspraak met de welstandcommissie.
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3. MILIEU- EN OVERIGE UITGANGSPUNTEN    

Bodem
Voor de herontwikkeling van het Ringvaartterrein en in het kader van het op te stellen bestemmings-
plan, is de bodem ten aanzien van milieuhygiënische aspecten onderzocht op geschiktheid voor het 
beoogde gebruik, namelijk woningbouw. De onderzoeken moeten echter worden geactualiseerd en 
aangescherpt. De voorlopige conclusie is dat het terrein is verontreinigd met immobiele verontreini-
gingen en fysieke verontreinigingen. 

Op het terrein waar de woningbouw gerealiseerd zal worden is momenteel nog de betoncentrale ‘De 
Ringvaart BV’ actief. Op het overige terrein vond de productie en opslag van betonpalen plaats. Om 
vast te kunnen stellen of er in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden, die de milieuhygië-
nische kwaliteit van de bodem nadelig hebben beïnvloed en om verdachte deelgebieden in kaart te 
brengen, wordt de methodiek van het protocol NEN 5725 Strategie voor het uitvoeren van vooron-
derzoek bij verkennend en nader onderzoek (2009; type standaard) gehanteerd. Hierbij worden ook 
de gevolgen van de geplande ontwikkeling voor de in de grond aanwezige of te verwachten waarden 
onderzocht. Daarnaast wordt een veldinspectie uitgevoerd inclusief een analytisch-chemisch onder-
zoek. 

Conclusie: Vanwege de beoogde functiewijziging naar wonen dient conform het bovenstaande een 
aanvullend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden 
met bodemsanering waarvoor Provincie Zuid Holland bevoegd gezag is.

Water
De waterbeheerder in dit plangebied is het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bij ruimtelijke ontwik-
kelingen waarbij het verhard oppervlak toeneemt en/of waarbij het waterbergend vermogen afneemt 
moeten maatregelen worden getroffen om de negatieve effecten (grotere aan- en afvoer van water) te 
voorkomen. Uitgangspunt is dat dit plaatsvindt binnen het plangebied. Hierbij wordt de zogenaamde 
15% regel gehanteerd: indien een initiatiefnemer meer dan 500 m2, maar minder dan 10.000 m2 
verhard oppervlak wil aanleggen, dient de initiatiefnemer minimaal 15% van het nieuw aan te leggen 
verhard oppervlak te compenseren met extra open water. Boven de 10.000 m2 verhard oppervlak 
dient eveneens 15% te worden gecompenseerd, waarbij onderbouwd middels bergingsberekeningen 
maatwerk geleverd dient te worden. 

Het Ringvaartterrein is momenteel volledig verhard. Bij de herontwikkeling van het terrein naar wo-
ningbouw zal er een afname plaats vinden in de hoeveelheid verhard oppervlak. In en om het ter-
rein  is een grote hoeveelheid aan oppervlaktewater aanwezig, een afkoppeling van het hemelwater 
naar het oppervlaktewater kan daarom op eenvoudige wijze plaats vinden. Watercompensatie speelt 
daarom bij de herontwikkeling van het Ringvaartterrein geen bepalende rol.

Daarnaast kan het Hoogheemraadschap ten aanzien van de waterkeringen van de Ringvaart en Hil-
legomerbeek randvoorwaarden stellen, zoals bebouwingsafstand tot de primaire waterkering en der-
gelijke. Ook kunnen eisen worden gesteld aan de opvang van afgekoppeld hemelwater, de toeganke-
lijkheid (onderhoudspad) en kwaliteit bestaand (polder)water, (innovatieve) riolering en dergelijke. Bij 
de conclusie moet aandacht zijn voor deze aspecten. Het Hoogheemraadschap zal in de volle breedte 
een advies uit moeten brengen 

Conclusie: In het kader van de planologische functiewijziging van de locatie dient er een watertoets 
te worden opgesteld. Door de beoogde ontwikkeling zal er geen watercompensatie plaats hoeven  
vinden. 

M
ilieu- en overige uitgangspunten
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Flora en fauna
Voor het project zal een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk zijn. Bij een bestemmingsplanwijzi-
ging, die in een ruimtelijk ingreep voorziet, dient te worden nagegaan of er sprake kan zijn van in-
vloeden op beschermde natuurwaarden. Het plangebied is op ongeveer 4 kilometer gelegen van het 
Natura 2000 gebied ‘Kennemerland-Zuid’ (Habitatrichtlijn). Deze gebieden worden beschermd in de 
Natuurbeschermingswet. Om te kunnen vaststellen in hoeverre het project effecten op het gebied van 
beschermde natuurwaarden veroorzaakt zal er een quickscan flora en fauna worden uitgevoerd. In de 
toekomstige situatie zal het terrein als woongebied ingericht worden.
Een ecologische quickscan kan aangeven in hoeverre de bestaande flora en fauna benadeeld wordt 
en in hoeverre dat eventueel gecompenseerd moet worden. De quickscan flora en fauna bestaat uit 
een ruimtelijk-ecologische beschrijving van het plangebied en de directe omgeving, een veldverken-
ning en een interpretatie van bestaande verspreidingsgegevens van (beschermde) soorten. Dit onder-
zoek geeft een eerste inzicht in de aanwezige biotopen en soorten en de mogelijke gevolgen in het 
kader van de natuur wet- en regelgeving. 

Conclusie: Het Ringvaartterrein is totaal verhard. Toch bestaat er de mogelijkheid dat zich in bestaan-
de bebouwing en andere bouwwerken beschermde flora en fauna bevindt. Vanwege de mogelijke ef-
fecten van het project op de eventueel aanwezige beschermde natuurwaarden dient nader onderzoek 
(een quick scan) plaats te vinden. 

Akoestiek
De mate waarin het geluid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag belas-
ten, is geregeld in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder is sinds het einde van de jaren zeventig 
een belangrijk juridisch kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. De kern van de wet is dat geluids-
gevoelige bestemmingen worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving ten gevolge van weg-
verkeer, spoorweg en industrie. 

De meest voorkomende vorm van geluidhinder is lawaai dat wordt veroorzaakt door wegverkeer. Vol-
gens de Wgh mag de geluidsbelasting op woningen in principe de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
niet overschrijden. De voorkeursgrenswaarde is de waarde die zonder meer kan worden toegestaan. 
Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wet geluidhinder de verplichting 
akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van alle wegen, met uitzon-
dering van 30 km/u-wegen, op een bepaalde afstand van de geluidsgevoelige functie(s). Indien na 
akoestisch onderzoek blijkt dat de grenswaarden van de gevelbelasting worden overschreden dient er 
een ontheffing te worden aangevraagd via een hogere voorkeursgrenswaarde procedure.
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Voor wat betreft industrielawaai is voor het Ringvaartterrein nog een geluidszone van toepassing vanwe-
ge de betoncentrale. Deze geluidszone is vastgesteld in een seperaat bestemmingsplan voor de beton-
centrale, dat na het verplaatsen van de centrale opgeheven dient te worden middels een raadsbesluit.

Conclusie: Het Ringvaartterrein ligt aan de Olympiaweg, Meerlaan en, aan de andere kant van de Ring-
vaart, de Hillegommerdijk. Voor deze drie wegen geldt een maximum snelheid van 50 km/uur. Bij het 
opstellen van een stedenbouwkundig plan dient rekening gehouden te worden met de invloed van het 
geluid van de omliggende wegen. Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek is gezien de ligging voor 
dit gebied verplicht wanneer men een nieuw bestemmingsplan opstelt. Een onderzoek naar de invloed 
van geluid op locatie biedt goed houvast voor het opstellen van een doordacht stedenbouwkundig plan. 
Bij het verplaatsen van de betoncentrale dient een raadsbesluit genomen te worden voor het opheffen 
van het specifiek voor de centrale geldende bestemmingsplan, waarin ondermeer een geluidszone is 
opgenomen.

Externe veiligheid
De mogelijke risico’s van het optreden van een milieucalamiteit moet bij het vaststellen van ruimtelijke 
plannen (Wro-procedures) inzichtelijk gemaakt worden. In het kader van dit plan wordt het aspect ex-
terne veiligheid nader onderzocht door de situatie externe veiligheid van de locatie te beoordelen aan de 
hand van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), buisleidingen en risicovolle transportroutes. 

Bepaalde maatschappelijke activiteiten brengen risico’s op zware ongevallen, met mogelijk grote gevol-
gen voor de omgeving, met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico’s. 
Het gaat daarbij om onder meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. 
Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving. Door voldoende afstand te bewaren 
tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen, kan worden voldaan aan de normen. Aan de 
andere kant is de ruimte schaars en het rijksbeleid erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk 
te benutten. Het ruimtelijk beleid en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed op elkaar worden 
afgestemd.

Fragment risicokaart provincie Zuid-Holland
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De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwets-
bare objecten (artikel 1 van het besluit). Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezond-
heidsinstellingen en kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kantoren, 
winkels, horeca en sportterreinen. De provincie Zuid-Holland beschikt net als elke andere provincie 
over een risicokaart. Door de kaart te raadplegen kan voor de betreffende locatie worden vastgesteld 
of er in de directe omgeving inrichtingen zijn die in het kader van de externe veiligheid beschikken over 
een externe veiligheidscontour.

In de buurt van het Ringvaartterrein liggen geen risicobronnen. Draka Interfoam (Van den Endelaan, 
Hillegom) ligt op 1000 meter afstand. De gemeente Hillegom heeft een risicoberekening laten opstel-
len. Volgens de berekening ligt de contour voor de PR-grenswaarde binnen de inrichtingsgrenzen en 
reikt de PR 10-8 contour tot 140 meter buiten de inrichtingsgrenzen. Volgens de berekening veroor-
zaakt een calamiteit bij Draka maximaal één dodelijk slachtoffer in de omgeving. Draka veroorzaakt 
dus geen groepsrisico. Voor de locatie Ringvaartterrein is Draka geen relevante risicobron. 
Op 380 meter ligt een bovengronds propaanreservoir bij een agrarisch bedrijf (gemeente Haarlemmer-
meer). De locatie Ringvaartterrein ligt buiten het invloedgebied van het propaanreservoir.
De dichtstbijzijnde hoge drukaardgasleiding ligt op meer dan 900 meter. De locatie Ringvaartterrein 
ligt buiten het invloedsgebied van de gasleiding.

Conclusie: In de nabije omgeving van het plangebied liggen geen risicovolle objecten. Het aspect BEVI 
vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit project. Op circa 1000 meter van het plan-
gebied ligt een hogedruk aardgasleiding W535 12 KR (12 inch, 40 bar). Het plangebied ligt buiten het 
effectgebied van deze aardgasleiding.
Op basis van de risicokaart van de provincie is onderzoek in het kader van externe veiligheid niet 
noodzakelijk. De invloed van het naastgelegen bedrijventerrein Hillegommerbeek is hierin niet mee-
genomen.

Luchtkwaliteit
De Wet milieubeheer, titel 5.2, schrijft voor dat bij het wijzigen van een planologische situatie (o.a. bij 
een nieuw bestemmingsplan) getoetst moet worden of de nieuwe situatie bijdraagt aan een verslech-
tering van de luchtkwaliteit. In de wet wordt het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) gehanteerd. 
Het NIBM hanteert normen wanneer een plan zorgt voor een verslechtering van de luchtkwaliteit. 
Gezien de omvang van het gebied worden er minder dan 1.500 woningen en minder dan 100.000 m2 
bvo kantoor gerealiseerd. Volgens bijlage 3B van de Regeling “niet in betekenende mate ”draagt het 
plan hierdoor “niet in betekenende mate” bij. Er hoeft daarom niet getoetst te worden aan de grens-
waarden. In dit geval is er geen sprake van een gevoelige bestemming in het kader van het Besluit 
gevoelige bestemmingen.
Op het Ringvaartterrein is momenteel een betoncentrale gevestigd, het verdwijnen van deze centrale 
en de woningen en kantoren die er daarvoor terug komen kan worden gezien als een verbetering van 
de luchtkwaliteit voor de omgeving.

Conclusie: Met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit is er geen nader onderzoek noodzakelijk gezien 
de geringe omvang van de ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de effecten van de ontwikkeling op de 
omgeving als de effecten van de omgeving op de ontwikkeling.

Archeologie
Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich verplicht om bij ruimtelijke 
planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet zichtbare deel van het cultuurhistorisch erf-
goed, te weten de archeologische waarden. In de Monumentenwet is geregeld hoe met archeologische 
vindplaatsen en zichtbare monumenten moet worden omgegaan. Het streven is om deze belangen 
tijdig bij de planvorming te betrekken. In dit verband moet een verkenning worden gedaan om archeo-
logische potentie in te schatten.
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Fragment archeologische waardenkaart gemeente Hillegom

Hierboven is een detail van de archeologische vindplaats- en verwachtingenkaart afgebeeld van de 
gemeenten Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse. Deze vormt de basis voor het gemeentelijk archeo-
logiebeleid. De locatie is gelegen binnen omgespoten gronden of vlakte van getijafzettingen en heeft 
een lage archeologische verwachtingswaarde. Hier is een inventariserend archeologisch onderzoek 
dan ook niet noodzakelijk. 

Conclusie: Een inventariserend archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk gezien de ligging van de 
locatie binnen een gebied ligt met een lage archeologische verwachtingswaarde.

Kabels en leidingen
Bij het uitvoeren van grondwerkzaamheden is het van belang dat men weet waar de kabels en lei-
dingen zich onder de grond bevinden. Eventuele schade door grondwerkzaamheden kunnen hoge 
onnodige kosten met zich mee brengen. Bij graafwerk ontstaan jaarlijks zo’n 40.000 breuken en lek-
kages. De overheid heeft regels gemaakt om de schade aan kabels en leidingen te verminderen. Die 
regels staan in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) oftewel de Grondroerders-
regeling. Ook heeft de overheid veiligheidsafstanden opgesteld voor leidingen met gevaarlijke stoffen 
(buisleidingen).
De wet regelt de informatie-uitwisseling van ondergrondse kabels en leidingen. Het Kadaster is het 
informatieloket en zorgt ervoor dat de informatie uitgewisseld kan worden. Een grondroerder wordt 
verplicht om bij mechanische graafwerkzaamheden een graafmelding te doen bij het Kadaster. De 
netbeheerders zijn verplicht om gegevens over de ligging van hun kabels en leidingen op te sturen. 

Conclusie: Voordat de grondwerkzaamheden starten is de grondroerder verplicht om het Kadaster te 
raadplegen voor de aanwezigheid van kabels en leidingen (voorheen Klic melding). Bovendien zal met 
eventueel aanwezige kabels en leidingen rekening worden gehouden bij verdere planontwikkeling.

Verkeer en parkeren

Verkeer
Toegang tot het Ringvaartterrein is in de huidige situatie alleen mogelijk vanaf de Meerlaan. Om de 
verkeerssituatie in het gebied goed te organiseren zal de hoofdtoegangsweg aan de Olympiaweg wor-
den gesitueerd. De verdere invulling van de toekomstige verkeerssituatie van het terrein kan op voor-
hand niet worden bepaald, dit zal pas zijn invulling krijgen bij het stedenbouwkundig ontwerp.
Het woongebied dient volgens het Hillegoms Verkeers- en vervoersplan ingericht te worden als 30 
km-zone.
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Parkeren
Voor het parkeren dienen de normen uit de CROW-publicatie 182 Parkeerkencijfers – basis voor par-
keernormering aangehouden te worden. In het Hillegoms Verkeers- en Vervoersplan (HVVP) wordt hier-
naar verwezen. Als gebiedstypering dient schil/overloopgebied centrum matig stedelijk, gehanteerd te 
worden. De bijbehorende normen zijn:

Woningen goedkoop: 1,4 pp/woning
Woningen middenduur: 1,6 pp/woning
Woningen duur:   1,7 pp/woning
Supermarkt:  3,25 pp/100 m2 bvo

Op basis van de Regionale Woonvisie Holland Rijnland is er sprake van goedkoop tot een bedrag van  
€ 198.000,-, middelduur van € 198.000,- tot € 300.000,- en duur  vanaf € 300.000,-. Dit alles geba-
seerd op prijspeil 2011. 

Uitgangspunt: Bij de verdere planuitwerking dienen minimaal de gemiddelde CROW-normen van het 
HVVP gehanteerd te worden.

Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling
De gemeente Hillegom vindt het duurzaam ontwikkelen van het stedelijk gebied belangrijk. De ge-
meente streeft er naar dat elke ruimtelijke ontwikkeling bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit 
van economie, maatschappij als milieu, zowel op de korte en lange termijn. Zij wil daarmee de kwaliteit 
en duurzaamheid van de stedelijke ontwikkeling op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Hiertoe 
hanteert de gemeente voor de duurzame ontwikkeling het Regionaal Beleidskader Duurzame Steden-
bouw (RBDS). Dit instrument is bedoeld om de milieuambities en andere duurzaamheidsaspecten 
een volwaardige plaats te geven in de ontwikkeling van ruimtelijke plannen voor gebieden > 1 hectare. 
Duurzaamheid is hierbij ruim gedefinieerd als ‘People, Planet, Profit’ (PPP). Een ambitietabel maakt 
deel van het RBDS en wordt voor deze ontwikkeling toegepast en vormt onderdeel van het ruimtelijke 
plan. belangrijk hierbij is tijdig kansen te benutten, waardoor duurzaamheid, kwaliteit en waarden voor 
het te ontwikkelen gebied doen toenemen.

Duurzaam bouwen
De gemeente en de ontwikkelaar zullen afspraken maken over de mate en manier waarop aan de 
doelstellingen van duurzaam bouwen zal worden voldaan. Naast de belasting van grondstoffen zijn 
waarden als onderhoud en vervangingstermijn van invloed op de te maken keuzen. Hierbij wordt de 
rekentool GPR-Gebouw of gelijkwaardig toegepast. Belangrijk hierbij is tijdig kansen te benutten, waar-
door duurzaamheid, kwaliteit en waarden voor het te ontwikkelen vastgoed doen toenemen.

Klimaatprogramma
In 2008 heeft de gemeente Hillegom in samenwerking met de Milieudienst het Plan van aanpak 
regionaal Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek vastgesteld. Doel hierbij is 
om te komen tot 18 - 100% reductie van de CO²-uitstoot, afhankelijk van de schaal van de ruimtelijke 
ontwikkeling.
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Groenblauwe toets
Bij de planontwikkeling dient rekening te worden gehouden met richtlijnen en kwaliteitseisen uit de 
groenblauwe toets voor ruimtelijke projecten, conform het Regionaal Groenprogramma. Hierin zijn nor-
men opgenomen met betrekking tot het aantal vierkante meters groen en het aantal bomen per wo-
ning, evenals overige aandachtspunten met betrekking tot groen en water.

Uitgangspunt: Bij de verdere planuitwerking zal het aspect duurzaamheid, op basis van het geldende 
beleid, worden betrokken en verwerkt. Voor de ontwikkeling zal in het kader van:
 - duurzame stedenbouw een ambitietabel met een duurzaamheidsprofiel worden opgesteld;
 - duurzaam bouwen met GPR-Gebouw de kwaliteit en duurzaamheid van het vastgoed wordt  
   aangetoond;
 - het klimaatprogramma een energievisie worden opgesteld om uiteindelijk te komen tot een 
   reductie van de CO2-uitstoot;
 - de groenblauwe toets rekening gehouden moeten worden met de richtlijnen en kwaliteits- 
   eisen uit de groenblauwe toets voor ruimtelijke projecten, conform het Regionaal Groen- 
   programma. 
Dit alles binnen de wettelijke kaders.

Bedrijven en milieuzonering
 
Naar verwachting zal de C1000 met een vloeroppervlakte van ca. 2.500 m2 worden verplaatst naar 
het Ringvaartterrein. De geplande supermarkt behoort tot categorie 1, zoals aangegeven in de VNG 
uitgave Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009). Hierbij moet worden opgemerkt, dat een super-
markt een verkeersaantrekkende werking kan hebben.

De overige lichte bedrijvigheid zal vooral bestaan uit dienstverlenende bedrijven in de vorm van aan 
huisgebonden beroepen en/of een herbestemming van het kantoor aan de Meerlaan 222. 

Conclusie: Belemmeringen door activiteiten rondom de beoogde woningbouwlocatie worden niet ver-
wacht. Wel zal er rekening moeten worden gehouden met de afstand tot de supermarkt en lichte 
bedrijvigheid.
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4. STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN

Na de analyse van het relevante beleid, zowel provinciaal als gemeentelijk, wordt hier de locatie in een 
breder ruimtelijk verband geplaatst en gezocht naar eerste aanknopingspunten voor de stedenbouw-
kundige opgave in het vervolgproces. Vanuit een ruimtelijke analyse van de locatie binnen de con-
text van Hillegom worden een aantal ontwerpthema’s benoemd. Naast een ruimtelijke analyse is ook 
de programmatische analyse en de focus op mogelijke doelgroepen en woonmilieus in het volgende 
hoofdstuk belangrijk. Zo kan in het vervolgproces vanuit ruimtelijke en programmatische ambities en 
opgaven gewerkt worden aan een integraal stedenbouwkundig plan voor de locatie. Een plan voor een 
nieuwe dorpse uitbreiding van Hillegom. 

Hillegom in relatie tot ontwikkelingen Westflank

Structuurvisie gemeente Hillegom
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Stedenbouwkundige uitgangspunten
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Analyse
Het plangebied meet ca. 300 bij 300 meter en ligt direct aan de Ringvaart op de grens van het oude 
land van de binnenduinrand en het nieuwe land van de Haarlemmermeerpolder. Op dit moment is 
de enige gebruiker de betoncentrale, en ligt het als een ontoegankelijk eiland omsloten door wegen 
en water in Hillegom. De randen bestaan uit het water van de Ringvaart en de Hillegommerbeek, de 
Meerlaan en de Olympiaweg vormen overige randen. Naast de installaties van de betoncentrale, een 
aantal losse gebouwen en de bestaande woningen en bedrijfsgebouwen aan de Meerlaan, is er geen 
bebouwing op het terrein. Het gebied heeft nu een wat verlaten en versleten karakter.
Het plangebied is door de positie tegen de Ringvaart een belangrijke toegang vanuit de polder tot Hil-
legom; deze entreewerking is een belangrijke opgave in de planvorming. Op niveau van het plangebied 
vormt de Meerlaan nu de belangrijkste entree tot het plangebied. 
Het plangebied kent nog een insteekhaven aan de Hillegommerbeek. In het verleden waren er meer 
insteekhavens aan de Ringvaart; deze zijn inmiddels gedempt. Grote delen van het plangebied zijn 
verhard. Aan weerzijde van de locatie liggen aan de Ringvaart woongebieden. Tussen centrum en de 
locatie ligt een bedrijventerrein. In de wat verdere toekomst zal dit bedrijventerrein geleidelijk van 
kleur verschieten en transformeren tot een meer gemengd woon-werkgebied. Het plangebied is ko-
mende jaren een van de grootste transformatieopgaven uit de gemeentelijke structuurvisie. Naast 
de ontwikkelingen binnen Hillegom zal ook de Westflank van de Haarlemmermeerpolder een flinke 
transformatieopgave doormaken. Een grootschalige transformatie van de polderrand tot gebied waar 
wonen, werken en natuurontwikkeling samen op trekken staat in de toekomst op stapel. Vanuit deze 
ontwikkelingen zal ook de verkeersstructuur in de polder en met name de belangrijkste knelpunten 
rondom de Ringvaart aangepakt worden. Dit betreft met name de brugverbinding over de Ringvaart, 
die in de huidige situatie al zwaar belast is.

Analyse locatie en omgeving
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Ruimtelijke opgave
Bij de transformatie van werkgebied tot woongebied is de belangrijkste opgave het gebied meer onder-
deel uit te laten maken van Hillegom. Door het maken van nieuwe verbindingen en het beter aansluiten 
op het bestaande, ligt er een kans om een nieuw stuk Hillegom te maken. Daarnaast is de markering 
van de entree vanuit de Haarlemmermeerpolder een cruciale opgave. Hillegom krijgt een nieuw ge-
zicht aan de Ringvaart. Het huidige eilandkarakter geeft veel ruimte voor een invulling van het gebied. 
Het verbeteren van de toegankelijkheid, in ieder geval vanaf de Meerlaan, maar ook het onderzoeken 
van een mogelijke ontsluiting vanaf de Olympiaweg, is een belangrijke ruimtelijke opgave. Daarnaast 
zal de supermarkt qua ligging, ontsluiting en parkeren ruimtelijk goed moeten worden ingepast. Cru-
ciaal is het toevoegen van een openbare ruimtekwaliteit als basis voor het nieuwe woongebied. In 
deze fase lijkt het goed een openbare ruimte raamwerk van plekken en verbindingen te verkennen. 
Dit raamwerk sluit aan op bestaande kwaliteiten van het gebied en de omgeving  Binnen dit raamwerk 
ontstaan er gebieden waar ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en ruimtelijke condities 
voor verschillende deelmilieus en programma’s. Dit aansluitend op de doelgroepen en de specifieke 
kwaliteiten van de plek. In hoofdzaak worden de volgende sferen verkend; 

1. De Ringvaart. Uitnodigend nieuw gezicht van Hillegom aan de Ringvaart. Publieke openbare ruimte 
aan het water. Een aparte opgave hierbinnen vormt de kop van het plangebied op de schakel tus-
sen Ringvaart en Beek. Vanwege de fantastische ligging is het voorstelbaar hier kleinschalig te 
stapelen.

2. Het Hof. Een milieu meer centraal in het plangebied waar ruimte is voor meer compacte woon-
buurtjes rondom een kleinschalige openbare ruimte van publieke, groene hoven.  Patrimonium en 
de oudere delen van Hillegom zijn hier een inspiratie. Bij de belangrijkste entree tot het gebied is 
ook ruimte voor voorzieningen.

3. De Beek. Woongebied aan de Hillegommerbeek. Losse bebouwing met een meer groene publieke 
oever gericht op de groene kwaliteiten van het park aan de overzijde. Daarnaast zal onderzocht 
worden of er een fysieke verbinding mogelijk is met het Beltpark en/of onder de brug door voor 
fiets- en voetgangers. De realisatie van deze verbindingen is niet voorzien in het plan maar is een 
mogelijkheid voor de toekomst.

Ruimtelijke ambities
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Deze eerste verkenning toont de potentie van de plek om verschillende sferen te ontwikkelen maar 
toch ook te werken vanuit een samenhangende sfeer in de openbare ruimte. Komende tijd is het 
belangrijk met name door te werken aan het onderzoek naar de schaal en korrel van de nieuwbouw 
in relatie tot de dorpse korrel van het centrum van Hillegom. Veel aandacht vraagt ook de verkenning 
naar mogelijke combinaties van wonen en werken binnen het gebied. 

Beeldkwaliteit
Vanuit de deelsferen is er aanleiding om verschillen in de architectuur binnen een samenhangend 
thema te maken. In de doorwerking van het stedenbouwkundig plan lijkt het goed aan te sluiten op de 
dorpsheid en de kleine korrel van de bebouwing aansluitend op de kenmerken van Hillegom. Belang-
rijk is ook het zoeken naar de ingrediënten in de architectuur en inrichting van de openbare ruimte. 
In een vervolgfase zal er meer aandacht zijn voor de architectuur en het beeldmerk van de openbare 
ruimte. Op basis van stedenbouwkundig onderzoek wordt bepaald waar stedenbouwkundige accenten 
gewenst zijn en welke hoogtes passend zijn. Daarbij dient zoveel mogelijk aangesloten te worden bij 
het dorpse karakter van Hillegom.

Deelgebieden

Raamwerk-ontwikkeling



33

Program
m

atische uitgangspunten
5. PROGRAMMATISCHE ASPECTEN 

Woningbouwprogramma

Kabinetsbeleid
Binnen Hillegom is de sociale woningvoorraad waarschijnlijk voldoende groot voor de sociale doel-
groep. Door het grote percentage scheefwoners is deze voorraad momenteel onvoldoende bereikbaar. 
De doelgroep voor sociale woningen wordt door Europese regelgeving momenteel beperkt tot een in-
komensgrens van € 33.514, - per jaar. Bovendien zet het huidige kabinet in op doorstroming, hetgeen 
ondersteund zal worden door huurverhogingpercentages van “inflatie plus 5%” voor inkomens boven 
de € 43.000,-.

Structuurvisie Thema Wonen en Uitvoeringsprogramma Thema Wonen
Het vigerende beleid van de gemeente Hillegom, zoals vastgelegd in de Structuurvisie Thema Wonen 
en conform de afspraken met het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, gaat voor deze locatie mo-
menteel uit van 30% sociaal (koop en huur) van het totaal aantal te realiseren woningen. 
De Ringvaart CV gelooft dat het kabinetsbeleid een zekere doorstroming op gang zal brengen en wil 
hier met het woningbouwprogramma op anticiperen. Er wordt ingezet op sociale koopappartementen 
(20%) en eengezinskoopwoningen (29%) in de prijsklasse tot € 300.000. Daarnaast dient rekening te 
worden gehouden met voldoende flexibiliteit. Dit is vooral ingegeven door mogelijke veranderingen in  
beleid in relatie tot marktontwikkelingen.
In het ontwikkelingsplan wordt rekening gehouden met een aantal fases. Dit om tegemoet te komen 
aan de beperkte opnamecapaciteit van de koopwoningen en om het programma bij te kunnen sturen 
op veranderingen in de markt. Het percentage sociale huurwoningen is momenteel door de gemeente 
op 10% gesteld als een resultante van het huidige beleid. De samenleving kan te zijnertijd de behoefte 
hebben aan minder sociale huur en meer goedkope koop, dit mede door de invloed van het hierboven 
beschreven kabinetsbeleid. Door genoemde fasering is het dan mogelijk aan deze behoefte te voldoen. 
Sociale huurwoningen kunnen ook later via koopgarantregeling verkocht worden. Wijzigingen in het 
woningprogramma kunnen alleen worden doorgevoerd met instemming van het college van burge-
meester en wethouders.
De invulling van de eengezinskoopwoningen kan worden opgenomen binnen de ontwikkeling van het 
Ringvaartterrein. Het segment eengezinswoningen van € 300.000 tot € 400.000 is de tweede groep 
eengezinswoningen waar behoefte aan is binnen Hillegom en belangrijk voor de doorstroming binnen 
Hillegom. De (senioren)appartementen spelen in op de ontwikkeling van eengezinshuishoudens, die 
deels veroorzaakt wordt door de vergrijzing van de bevolking.

Onderzoek Ecorys (januari 2010)
In het kader van een evenwichtige woningvoorraad en de gemeentelijke eisen ten aanzien van het 
sociale programma heeft Ringvaart CV een onderzoek laten uitvoeren door Ecorys, naar mogelijkhe-
den om het aspect doorstroming verder te stimuleren. Hierbij worden op basis van marktconformiteit 
woonwensenbehoeften in de planvorming betrokken.

De gemeente Hillegom heeft als doelstelling te komen tot een evenwichtige bevolkingsopbouw. Om 
deze doelstelling te verwezenlijken is onderzoek gedaan naar het huidige bestand van woningen en is 
gekeken naar de behoefte naar type woningen.
Uit het onderzoek van Ecorys januari 2010 volgt dat er behoefte is naar woningen binnen Hillegom in 
de verdeling zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Door onderstaande woningen toe te voegen 
wordt aan de doorstroming binnen Hillegom weer een impuls gegeven en zullen de huishoudens, waar-
voor het woningaanbod achterblijft, bediend worden. Door deze aanvulling op het bestaande woning-
bouwprogramma binnen Hillegom kan men tot een betere evenwichtige bevolkingsopbouw komen. De 
bevolkingsgroepen die voorheen geen doorgroeimogelijkheden binnen Hillegom zagen kunnen worden 
bediend en de doorstroming kan worden bevorderd. Tijdens de planontwikkeling zal worden bijge-
stuurd indien marktontwikkelingen dat noodzakelijk maken.
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Type aantal %

Sociale huur eengezins of appartement 80 m2 * 32 10%

Sociale koop appartementen 70 m2 * 64 20%

Senioren appartementen 120 m2 24 8%

Eengezinskoopwoning €198.000 - €300.000 kavel gem. 140 m2 (ca. 36 wo/ha) 92 29%

Eengezinskoopwoning €300.000 - €400.000 kavel gem. 180 m2 (ca. 28/ha) 75 23%

2^1kap 225-325 m2, kavel gem. 275 m2 (ca. 18 wo/ha) 27 8%

Vrije kavel 400 m2 6 2%

Totaal 320 100%

Onderzoek Ecorys jan. 2010 gebaseerd op concept verkaveling Ringvaart

Ecorys heeft voor de onderbouwing van het voorgestelde woonprogramma, gebaseerd op de concept 
verkaveling voor het Ringvaartterrein, een extra onderzoek uitgevoerd vanuit de huidige status van de 
woningvoorraad en de toekomstige ontwikkelingen. (Verdiepingslag wijkindicatoren woningbehoeften-
match, oktober 2010). In de huidige woningvoorraad zijn een tweetal segmenten die duidelijk ontbre-
ken in de Hillegomse woningvoorraad. Het betreft het lage middensegment meergezins sociale koop   
(€ 198.000,- prijspeil 2011) en het segment eengezinswoningen van € 275.000,- tot - € 300.000,-. 
Deze groepen zien geen aanbod aan woningen binnen Hillegom en vertrekken uit Hillegom. Door het 
ontbreken van aanbod ontstaat er een barrière in de doorstroming binnen de Hillegomse woning-
markt. Een aanvulling in het bestand van deze woningen brengt de doorstroming weer op gang.

Overige programma’s 
Op het Ringvaartterrein is ruimte gereserveerd voor commerciële doeleinden. Het college heeft op 12 
oktober 2010 het besluit genomen voor de vestiging van de C1000 op de toekomstige ontwikkeling 
van het Ringvaartterrein, mits op de huidige locatie geen nieuwe supermarkt wordt gevestigd. Tevens 
zal in het bestemmingsplan de mogelijkheid op worden genomen voor delen van de locatie waarbij er 
een mogelijkheid is voor het uitoefenen van een eigen bedrijf in de bestemming wonen. Momenteel is 
er geen behoefte aan separate bedrijfshuisvesting vanuit de Hillegomse markt.

Verkeer
Het plangebied dient primair te worden ontsloten op de Olympiaweg. Hiermee krijgt deze nieuwe wijk 
een veilige hoofdentree op het hoofdwegennet van Hillegom. Een secundaire aansluiting zal worden 
gemaakt op de Meerlaan in verband met calamiteiten. Het woongebied zal conform het verkeers- en 
vervoersplan van Hillegom ingericht worden als 30 km/u-zone.

Langzaam verkeer
Om de nieuwe wijk te verweven met de bestaande wijken van Hillegom is een goede langzaam-ver-
keersverbinding van belang. In de ontwikkeling van het Ringvaartterrein zullen de omliggende gebie-
den worden meegenomen in de langzame verkeersroutes.
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Parkeren
Zoals in hoofdstuk 3 reeds is aangegeven worden de parkeernormen uit de CROW-publicatie 182 
Parkeerkencijfers – basis voor parkeernormering als richtlijn gebruikt. Parkeren zal zorgvuldig moeten 
plaatsvinden, in het openbaar gebied, op eigen terrein en waar mogelijk inpandig of uit het zicht. Zo 
krijgt het gebied het gewenste dorpse karakter passend bij de karakteristiek van Hillegom. 

Water
Watercompensatie speelt bij de herontwikkeling geen bepalende rol. Wel kan kwaliteitsverbetering 
van het oppervlaktewater voor de locatie van toepassing zijn. Het water is een belangrijke drager in 
de stedenbouwkundige structuur en zal voor zover mogelijk onderdeel zijn van de openbare ruimte.
Bij de ontwikkeling van het Ringvaartterrein wordt het Hoogheemraadschap betrokken in verband met 
waterkwaliteit, voorwaarden voor primaire waterkeringen etc.. Deze voorwaarden zullen belangrijke 
ingrediënten zijn voor de planuitwerking.

Riolering
Hemel- en afvalwater zullen in het gebied worden opgevangen in een gescheiden rioleringsstelsel.

Speelvoorzieningen
In het plangebied dient voldoende speelgelegenheid voor kinderen en jeugd in de verschillende leef-
tijds-categorieën aanwezig te zijn. Dit kan in de vorm van een formeel ingerichte speelplek, bijvoor-
beeld gecombineerd met groen. Bij informele plekken valt te denken aan brede stoepen, hofjes of 
plantsoenen. 

Groen
Binnen de planontwikkeling dienen naar verhouding en passend binnen de stedenbouwkundige- en 
landschappelijke inrichting voldoende groen te worden aangelegd. Dit kan in de vorm van een goed be-
reikbare groene ruimte. Daarnaast kan gedacht worden aan groen in de straten. Het (dorpse) karakter 
in Hillegom wordt immers onder andere bepaald door de bomen in de straatprofielen. Wel is het van 
belang om “snippergroen” te voorkomen en te kiezen voor een grote aaneengesloten groenstructuur, 
welke aansluit op bestaande groenstructuren in de directe omgeving. 

Huisvuilinzameling
Binnen de planontwikkeling dient rekening te worden gehouden met voldoende aanbiedplaatsen voor 
huisvuilinzameling en ondergrondse wijkvoorzieningen voor papier/ plastic/glas en textiel.

Invulling openbare ruimte
Voor het Ringvaartterrein zal tezijnertijd door de gemeente, in samenwerking met Ringvaart CV, het 
Programma van Eisen Openbare Ruimte worden opgesteld, als onderdeel van de anterieure exploi-
tatie-overeenkomst. In dit Programma van Eisen zullen aanvullende eisen worden opgenomen met 
betrekking tot de openbare ruimte in het gebied.
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