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Aanleiding
De locatie van het Ringvaartterrein zal worden herontwikkeld naar woningbouw. Voor deze herontwik-
keling is door de gemeente Hillegom in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar, Ringvaart CV, een 
kadernota opgesteld. Om tot herontwikkeling van de locatie te komen naar een nieuw woongebied 
dienen diverse producten opgesteld te worden. Dit zijn onder andere een stedenbouwkundig plan, een 
beeldkwaliteitplan en een bestemmingsplan. De kadernota vormt daarvoor het vertrekpunt en brengt 
alle relevante (gemeentelijke) beleidskaders en –aspecten in beeld en een toetsing op de locatie hier-
van. Daarnaast geeft de kadernota aan welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Op basis van 
een eerste stedenbouwkundige analyse zijn ruimtelijke en programmatische uitgangspunten geformu-
leerd waarmee rekening moet worden gehouden bij de verdere uitwerking. Bovendien is een eerste 
aanzet gegeven voor de beoogde beeldkwaliteit voor architectuur en het openbaar gebied. De concept 
Kadernota is tijdens een inloopavond op 23 november 2011 voorgelegd aan omwonenden en belang-
hebbenden. Deze avond is goed bezocht door ca. 60 personen en heeft diverse reacties opgeleverd. 

Reacties Kadernota
De inloopavond heeft in totaal 31 reacties opgeleverd. De reacties lopen uiteen van interesse in een 
woning binnen het nieuw te realiseren project tot inhoudelijke (aandachts)punten: waaronder de  ont-
sluiting, bouwhoogte, locatie van de supermarkt, etc. De beantwoording van de ingekomen reacties 
wordt vastgelegd in deze  Reactienota.  Er  wordt alleen ingegaan op de inhoudelijk reacties. Dit zijn er 
in totaal 20 waarbij de verschillende reacties gerubriceerd zijn naar onderwerp; te weten, supermarkt, 
ontsluiting en verkeer, woningtypes, bebouwing, groen en water en overige reacties. 

In de beantwoording zijn de gelijke reacties gebundeld tot een totaal van 12 om herhaling te voorko-
men. Veder zijn namen en huisadressen weggelaten in verband met privacy. De reactienota voor de 
kadernota wordt verspreid onder alle belanghebbenden die een inspraakreactie hebben gegeven. 

 

 Begrenzing planlocatie

Inleiding
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REACTIES KADERNOTA 

Supermarkt

1. Ingekomen reactie
Waarom kan de C1000 niet op de huidige plek blijven, want hier ligt hij veel centraler ten opzichte van 
de  bestaande wijken.

Beantwoording:
De C1000 heeft de wens uit te breiden. Op de huidige locatie is uitbreiding van het winkeloppervlak 
niet mogelijk. Daarnaast heeft de gemeente Hillegom op d.d. 23 oktober 2010 de C1000 toestemming 
gegeven om te verplaatsen naar de Ringvaart locatie.

2. Ingekomen reactie
Men is het er mee eens dat de supermarkt weg moet op de huidige plek, maar wat gebeurt er met de 
vrijgekomen locatie? Maak hier een mooie plek van.

Beantwoording:
Het is op dit moment nog niet bekend wat er op de plek van de huidige supermarkt aan de Jonkheer 
Mockkade gaat gebeuren. Deze ontwikkeling valt buiten de planvorming van het Ringvaartterrein. 
De gemeente heeft wel als randvoorwaarde voor haar medewerking tot verplaatsing gesteld dat er op 
de oude locatie aan de Jonckheer Mockkade geen nieuwe supermarkt mag komen.

3. Ingekomen reactie
Meerdere malen wordt kenbaar gemaakt dat men geen supermarkt in het gebied wil en in ieder geval 
niet op de gesuggereerde plek langs de sloot aan de Meerlaan. Beter is het om de supermarkt op 
een andere plek te situeren in verband met de overlast voor de woningen aan de Meerlaan (zie ook 
reacties bebouwing). Bijvoorbeeld aan de kant van Elsbroek, waar omwonenden geen overlast zullen 
hebben.

Beantwoording:
De C1000 heeft kenbaar gemaakt graag te willen verplaatsen naar het Ringvaartterrein. De proef-
verkaveling van de Ringvaart CV moet stedenbouwkundig en verkeerskundig nog door de gemeente 
worden beoordeeld. De ingekomen reacties over de situering van de supermarkt worden meegewogen 
bij de totstandkoming van het concept-stedenbouwkundig plan. Dit concept-stedenbouwkundig plan 
zal aan de bewoners worden voorgelegd, voordat een definitief besluit wordt genomen.
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Ontsluiting & verkeer

4. Ingekomen reactie
Diverse malen is de zorg uitgesproken over de aansluiting op de Meerlaan. Deze weg is nu al erg druk 
en dient als uitvalsweg, terwijl het dat niet is. Aan de overzijde van de Ringvaart is nota bene 30 km/h 
gebied. Men is bang voor sluipverkeer en meer vast- en stilstaand verkeer, en dus overlast op de 
Meerlaan. Suggesties zijn om deze aansluiting niet te maken of alleen een calamiteitenontsluiting te 
maken. Daarnaast wordt gesuggereerd dat  eventueel een betere afstemming van de stoplichten bij de 
brug moet plaatsvinden, een rotonde aangelegd moet worden op de kruising met de Schaepmanlaan 
of een aparte directe verbinding richting de Drie Merenweg gemaakt moet worden.

Beantwoording:
De aansluiting op de Meerlaan zal, anders dan de proefverkaveling laat zien, een langzaamverkeers- 
en calamiteiten ontsluiting worden. Dit betekent dat autoverkeer alleen via de nieuw aan te leggen 
entree het gebied in en uit kan komen. Fietsers, voetgangers en eventueel nood- en hulpdiensten kun-
nen via de toegang aan de Meerlaan het gebied binnen komen.
Doordat er alleen een entree aan de Olympiaweg zal komen, is sluipverkeer over het Ringvaartterrein 
niet mogelijk en kan het verkeer zich ook gelijkmatiger verdelen over de uitvalswegen van Hillegom, 
waardoor de drukte op de Meerlaan beperkt blijft. 

5. Ingekomen reactie
Voorstel is om het  gebied en de Meerlaan in als 30 km gebied in te richten.

Beantwoording:
Het Ringvaartterrein zal in zijn geheel als 30 km gebied worden ingericht. De Meerlaan blijft voorals-
nog een 50 km weg, omdat dit een belangrijke toegangsweg voor Hillegom is. Of de Meerlaan in de 
toekomst mogelijk ook een 30 km weg kan worden, zal nader onderzocht moeten worden, maar valt 
buiten de planvorming van het Ringvaartterrein.

Woningtypes

6. Ingekomen reactie
Maak  betaalbare woningen voor starters en lagere en gemiddelde inkomens.

Beantwoording:
Het woningbouwprogramma moet voldoen aan de eisen die de gemeente daarvoor hanteert. In de 
structuurvisie thema wonen, en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma uit 2009, is bepaald dat 
op het Ringvaartterrein 30% sociale woningen moet worden gerealiseerd. De proefverkaveling voldoet 
hieraan en heeft meer dan voldoende aanbod voor starters en lagere en gemiddelde inkomens. 

De ontwikkelaar van het gebied heeft een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden om de 
doorstroming verder te stimuleren. Hieruit is gebleken dat in het huidige woningaanbod in Hillegom 
twee segmenten duidelijk ontbreken. Het betreft het lage middensegment meergezins sociale koop 
(198.000,- prijspeil 2011) en het segment eengezinswoningen (€ 275.000-€ 300.000). Deze groepen 
zien onvoldoende aanbod van dit type woningen binnen Hillegom en vertrekken. Met de ontwikkeling 
van het Ringvaartterrein wil men inspelen op dit tekort om zo de doorstroming binnen de Hillegomse 
woningmarkt op gang te krijgen. 
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Bebouwing

7. Ingekomen reactie
Een aantal ingekomen reacties hebben betrekking op de gestapelde woningen/hoogbouw boven de 
supermarkt. Met name de huidige bewoners aan de Meerlaan spreken hun zorg uit over de bezonning 
in hun tuin, privacy en geluidsoverlast (o.a. laden en lossen supermarkt) met als resultaat een vermin-
dering van het woongenot en een waardedaling van hun woning. 
Er wordt meerdere malen voorgesteld de supermarkt met gestapelde woningen op een andere plek 
in het gebied te situeren. Daar is voldoende ruimte en mogelijkheid voor. Bijvoorbeeld meer richting 
Elsbroek. 

Beantwoording:
De proefverkaveling van de Ringvaart CV moet stedenbouwkundig en verkeerskundig nog door de 
gemeente worden beoordeeld. De ingekomen reacties over de situering van de supermarkt met gesta-
pelde woningen worden meegewogen bij de totstandkoming van het concept-stedenbouwkundig plan. 
Dit concept-stedenbouwkundig plan zal aan de bewoners worden voorgelegd, voordat een definitief 
besluit wordt genomen.
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Groen en water

8. Ingekomen reactie
Voorgesteld wordt om de watergangen achter de Meerlaan en de Olympiaweg door te trekken naar de 
Ringvaart en Hillegommerbeek, zodat een doorgaande vaarverbinding ontstaat.

Beantwoording:
De watergangen achter de Olympiaweg en de Meerlaan hebben een ander waterpeil dan De Ringvaart 
en Hillegommerbeek. Tevens zijn er andere technische aspecten die een koppeling niet mogelijk ma-
ken. 
Binnen het plan hoeft in principe geen water gecompenseerd te worden. Het huidige gebied is geheel 
verhard en in de toekomst zal dit met de nieuwe invulling van woningbouw juist afnemen. Compense-
ren is dan in principe niet nodig. Dus behoeft er geen extra water te worden gemaakt.

9. Ingekomen reactie
Er moet meer aandacht zijn voor het groen. Meer groen maken, om verdwenen groen te compenseren, 
zoals gedaan is met het planten van volwassen groen bij Treslong.

Beantwoording:
Een goede woonbuurt bestaat uit een goede inrichting van de bebouwde en onbebouwde ruimte. In 
het stedenbouwkundig plan wordt zowel aandacht besteed aan de positie en situering van woningen 
als de inrichting van het openbaar gebied. Daarbij moet worden gedacht aan ontsluiting, parkeren, 
maar ook aan groen, speelplekken, afvalinzameling, bomen, etc.. Tenslotte moet een dergelijke nieu-
we wijk voor de komende 50 jaar kunnen functioneren in al haar facetten. Voor de definitieve inrichting 
van het openbaar gebied zal te zijner tijd een inrichtingsplan gemaakt worden. 
Binnen het plangebied is een dorps karakter het uitgangspunt (in de presentatie van de kadernota 
is bij de referentiebeelden hier juist aandacht aan gegeven. Dat betekent onder andere dat gedacht 
worden aan bomen in het straatprofiel. Ook is veel ruimte voor openbare groene oever. Het bestaande 
groen aan de Olympiaweg blijft gehandhaafd waardoor het groene karakter van deze laan straat in 
tact blijft. 
Daarnaast moet het plan voldoen aan de eisen uit het regionaal groenprogramma en het gemeente-
lijke groenbeleidsplan. Hierin zijn minimale eisen gesteld waaraan het groen in een nieuw te ontwik-
kelen wijk moet voldoen. 

10. Ingekomen reactie
Maak een groenstrook langs de sloot achter de Meerlaan en daarachter huizen, geen hoogbouw.

Beantwoording:
De proefverkaveling van de Ringvaart CV moet stedenbouwkundig en verkeerskundig nog door de 
gemeente worden beoordeeld. De ingekomen reacties over de situering van de supermarkt met ge-
stapelde woningen en groenstrook worden meegewogen bij de totstandkoming van het concept-ste-
denbouwkundig plan. Dit concept-stedenbouwkundig plan zal aan de bewoners worden voorgelegd, 
voordat een definitief besluit wordt genomen.
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Overig

11. Ingekomen reactie
Wordt er rekening gehouden met de huidige staat van de woningen aan de Meerlaan  (evt. verzak-
king). Meerdere malen is de zorg hiervoor uitgesproken omdat voor enkele blokken plannen zijn om 
de fundering te herstellen.

Beantwoording:
Voordat het plan daadwerkelijk wordt gerealiseerd zal er een bodemonderzoek plaatsvinden op basis 
waarvan bepaald wordt hoe de nieuwe woningen gefundeerd moeten worden. Daarbij  wordt tevens 
gekeken naar de directe omgeving en bestaande woningen en hoe deze gefundeerd zijn. Hierop wordt 
de methode van funderen zo nodig aangepast. Dit om eventuele schade van bestaande woningen te 
voorkomen. Eveneens zal een gespecialiseerd bureau een zogenaamde opname (nul-meting) uitvoe-
ren in opdracht van de ontwikkelaar.

12. Ingekomen reactie
De onzekerheid van de plannen, schrikt mogelijke kopers van woningen aan de Meerlaan af en leidt 
mogelijk tot waardevermindering van de woning.

Beantwoording:
Een eventuele waardevermindering, mocht daar al sprake van zijn, behoort deels tot het aanvaardbare 
maatschappelijk risico. Met betrekking tot eventuele planschade is de Wet ruimtelijke ordening van 
toepassing.
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