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Onderwerp:  

Brief Wijkraad Oostduin d.d. 8-2-2012 

 

 

Wij stellen voor:  

- Instemmen met bijgevoegd concept antwoord op de brief van De Wijkraad 

Oostduin van 8 februari 2012 betreffende stand van zaken en ontwikkeling 

Fordmuseum.  

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

 

 

Inleiding: 

De brief van de Wijkraad Oostduin d.d. 8 februari 2012 is als ingekomen stuk aan u 

voorgelegd tijdens de raadsvergadering van 1 maart 2012. U heeft besloten het 

college om advies te vragen. Dit advies, in de vorm van een concept antwoordbrief, 

ligt voor u ter inzage.   

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief Wijkraad Oostduin dd 08-02-2012 inzake stand van zaken en ontwikkeling Fordmuseum 

Informatie bij: dhr. F. Atsma, f.atsma@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 301 
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Concept antwoordbrief aan:  

 

Wijkraad Oostduin 

Tav dhr. W. Bakx, tijdelijk voorzitter 

Winterrustlaan 2 

2181 HR Hillegom 

 

Betreft: uw brief van 8 februari 2012 inzake Ford museum.  

 

Geachte heer Bakx,  

 

Uw brief is voorgelegd aan de raad in de vergadering van 1 maart 2012. De raad heeft 

besloten ons college om advies te vragen over uw brief. Dit advies, in de vorm van 

een concept antwoordbrief, is behandeld in de raad van 26 april 2012.   

Hieronder geven wij u onze reactie op uw brief.  

 

In uw brief van 8 februari 2012 aan het college en de gemeenteraad schetst u de 

ontwikkelingen rond het Fordmuseum. U stelt een viertal vragen die wij hieronder 

beantwoorden.  

 

Waarom hebben noch de wethouder noch de raad of leden van de raad (zoals destijds 

toegezegd)  contact opgenomen met de Wijkraad na de uitspraak van de commissie 

bezwaarschriften?   

U verwijst in uw vraagstelling naar een afspraak in de Informatieavond van de raad op 

23 juni 2011 over het Fordmuseum. De raadsleden hebben toen kennis genomen van 

de informatie. Er zijn er geen besluiten genomen of afspraken gemaakt.  

 

De wethouder heeft indertijd de Wijkraad geïnformeerd over de beëindiging van de 

toen lopende procedure wijziging bestemmingsplan Fordmuseum. In dit kader heeft 

de wethouder de Wijkraad en het Fordmuseum uitgenodigd voor een afrondend 

gesprek. Er zijn toen op verzoek van de Wijkraad geen nieuwe afspraken gemaakt 

over een vervolggesprek, omdat men de uitkomst van de informatieavond van de raad 

en het verzoek om handhaving wilde afwachten. Op verzoek van de Wijkraad heeft de 

wethouder op 21 september 2011 tijdens een bewonersavond in De Weeligenberg 

vragen beantwoord en een toelichting gegeven aan de aanwezigen.  

 

In reactie op uw brief van 13 februari 2012 heeft de wethouder met u contact 

opgenomen en heeft op 7 maart 2012 overleg plaatsgevonden. 

 

Het standpunt van de gemeente blijkt feitelijk onjuist. Waarom is dit niet naar de 

Wijkraad gecommuniceerd? Hierbij zou een schriftelijk excuus op zijn plaats zijn. 

De commissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd over een verzoek tot 

handhaving. Wij hebben het advies van de commissie overgenomen en de 

beleidsregels ten aanzien van ondergeschikte horeca aangescherpt. Dit is 
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gecommuniceerd naar de betrokken partijen. De Wijkraad was geen partij in deze 

bezwaarprocedure.  

 

Waarom heeft de wethouder wel met het Fordmuseum gesproken  en heeft het 

museum gelijk een omgevingsvergunning aangevraagd zonder eerst met de Wijkraad 

te overleggen? Waarom laten de wethouder en de raad de omwonenden hiermee in de 

“kou staan” (…). Volgens de Wijkraad zijn bestemmingsplanprocedures er toch om de 

inwoners van ‘een’ wijk te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen? 

Na het advies van de commissie bezwaarschriften hebben wij zoals hierboven 

aangegeven de criteria voor ondergeschikte horeca geëxpliciteerd en in lijn gebracht 

met de vigerende beleidsregels in Nederland. Aan de hand van deze aangescherpte 

beleidsregels heeft het college besloten handhavend op te treden tegen de wijze van  

gebruik van de horecagelegenheid van het Fordmuseum. Dit besluit hebben wij 

mondeling toegelicht aan het Fordmuseum.  

Het Fordmuseum heeft daarop een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend om het 

gebruik van de horeca te legaliseren. Het college dient een dergelijke aanvraag in 

behandeling te nemen. Bij de beoordeling van de aanvraag is nadrukkelijk aandacht 

besteed aan het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. In bovengenoemd 

overleg van 7 maart 2012 kon dit worden toegelicht. 

 

Waarom heeft de gemeente tijdens de hoorzitting van de bezwaarcommissie 

aangegeven dat het in deze situatie om 250m2 ging. Er ligt nu een aanvraag voor 830 

m2? Is hierdoor vanuit het oogpunt van exploitatie nog wel sprake van nevenfunctie 

horeca?  

In het verslag van de hoorzitting kunnen wij dit niet terug vinden. De oppervlakte van 

de horeca heeft geen rol gespeeld in het advies van commissie bezwaarschriften of in 

ons besluit op bezwaar.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders 

 

 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
 


