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Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 12 juli 2012 inzake verhuur woningen 

Maartensheem 

Wij hebben informatie ontvangen dat geprobeerd is woningen in Maartensheem te 

onttrekken aan verhuur via Woonzicht. 

1. Is deze informatie volgens u juist? 

 

Antwoord: Volgens de Key worden alle woningen via woonzicht aangeboden. Het heeft 

iets langer geduurd om de woningen via woonzicht aan te kunnen bieden, omdat er 

een technisch probleem was, waardoor de Key niet via woonzicht kon publiceren. Dit is 

nu opgelost. 

 

2. Zo ja, welke actie heeft u hiertegen ondernomen? 

Antwoord: Zie 1. 

Wij hebben informatie ontvangen dat de huren van woningen in Maartensheem, die 

aangeboden worden op Woonzicht, sinds begin dit jaar gestegen zijn met meer dan 50%. 

3. Is deze informatie volgens u juist? 

Antwoord: De huurprijzen zijn inderdaad gestegen. Er was een afspraak dat de 

woningen voor maximaal 80% van de maximaal redelijke huurprijs verhuurd zouden 

worden. Deze afspraken zijn inmiddels verlopen. De Key mag nu volgens haar beleid 

100% van de maximaal redelijke huurprijs vragen. Dit doen zij in principe voor al haar 

woningen.   

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/puntensysteem-

huurwoning/puntensysteem-en-schaarstegebied 
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Via bovenstaande website is informatie te lezen over het toekennen van extra punten 

aan woningen in een schaarste gebied. Deze extra punten mag de Key toekennen aan 

haar woningen. 

4. Zo ja, is deze stijging toegestaan? 

 

Antwoord: Voor zover wij kunnen beoordelen is deze stijging toegestaan. 

 

5. Als de huurstijging uitgaat boven wat is toegestaan, wat bent u van plan 

 hiertegen te ondernemen en wanneer? 

 

Antwoord: De gemeente is niet bevoegd. Woningcorporaties staan onder toezicht van 

het Centraal Fonds Volkshuisvesting. 

 

 

Vragen van de fractie van Hillegom Progressief d.d. 26 juli 2012 inzake Vosse- en 

Weerlanerpolder 

Onderstaand eerst een toelichting over de reden waarom we deze vragen stellen. Wij 

vinden dit namelijk een heel ernstige zaak waarbij de geloofwaardigheid van B&W ten 

opzichte van de - controlerende -bevoegdheid van de gemeenteraad in het geding zou 

kunnen komen. 

Uit ons ter beschikking staande gegevens is gebleken dat de gemeenteraadsleden 

tijdens het vaststellen van het Ontwerpbestemmingplan Vosse- en Weerlanerpolder in 

de raadsvergadering van 5 juli jl. onjuist zijn ingelicht en onvolledig zijn geïnformeerd, 

en op basis van die verkeerde gegevens een raadsbesluit hebben genomen. Op 

dezelfde dag blijkt deze vergunning van 30 maart 2012 is ingetrokken. Op 5 juli blijkt 

echter direct een nieuwe aanvraag ingediend te zijn door de dienst Openbare Werken 

(alles zonder Keurstempel van het Hoogheemraadschap van Rijnland). 

De oude en nieuwe aanvraag verschillen t.o.v. van elkaar en de verleende vergunningen 

wijken ook sterk af van de definitieve DLG kaart van 23 augustus 2010, voorzien van 

Keurstempel van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De gemeentelijke 

vergunningen zijn niet van een Keurmerk voorzien. De vergunning tussen Oude  

Weerlaan en Oosteinderlaan verbreden watergangen/aanleg dammen, 05-07-2012, 

kan namelijk niet los worden gezien van het Ontwerpbestemmingsplan Vosse- en 

Weerlanerpolder. (Zie de aanvraag van de vergunningen en de tekeningen, die verband 

houden met dit ontwerpbestemmingsplan) en ondermeer de geplande nieuwbouw 

Manege Hillegom. De genoemde vergunning houdt tevens verband met de eerder 

verleende watervergunningen van het Hoogheemraadschap ten behoeve van 

watercompensatie voor onder meer het DEMPEN VAN 4 SLOTEN en het verhard 

oppervlak van de geplande Manege Hillegom (vergunning V52628), het fietspad 

Hillegom-Bennebroek(vergunning V44353) en het deel dat door de Gemeente Hillegom 

wordt uitgevoerd(vergunning V50167). Het Hoogheemraadschap van Rijnland eist 

HIERVOOR namelijk watercompensatie!! Er loopt een juridische procedure tegen de 

verleende gedeeltelijk gewijzigde watervergunning V50167 Dienst Landelijk Gebied van 
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28 september 2011, het deel dat door de Gemeente Hillegom wordt uitgevoerd. Op 5 

september 2012 dient deze rechtzaak in Den Haag. 

De besluitvorming in de Gemeente Hillegom, het Ontwerpbestemmingsplan Vosse-en 

Weerlanerpolder en de nieuw verleende vergunning van 5 juli 2012 is volgens onze 

fractie in strijd met de eerder verleende gedeeltelijk gewijzigde watervergunning 

V50167 DLG waar de rechter op 5 september a.s. nog een uitspraak over moet doen.  

 

Reactie college:  

Het college betreurt het allereerst zeer dat de geloofwaardigheid van het college in 

twijfel wordt getrokken. Uw conclusies dat de raadsleden onjuist zijn ingelicht, 

onvolledig zijn geïnformeerd en de gemeenteraad op basis van verkeerde gegevens 

een raadsbesluit heeft genomen, zijn volstrekt onjuist. Tevens is de besluitvorming niet 

in strijd met de verleende watervergunningen. Elke beantwoording is altijd correct en 

volledig geweest. U heeft aangegeven de vragen te stellen op grond van artikel 39 van 

het Reglement van Orde. Er is dan ook geen sprake van een Wob-verzoek. Uiteraard is 

het college bereid inzage te geven in alle relevante documentatie en indien nodig daar 

een toelichting op te geven. 

Ten tweede wenst het college, voordat zij ingaat op de vragen, de situatie en 

verhouding tussen de verschillende vergunningen en lopende procedures uit te leggen. 

 

De Vosse- en Weerlanerpolder is opgenomen in de bestuursovereenkomst ILG 

Zuidvleugel Zichtbaar Groener tussen het Rijk en de provincie Zuid-Holland. 

Echter, het project is van de provincie Zuid-Holland bij de provincie Noord-Holland 

gekomen. Noord-Holland heeft dan ook DLG (Dienst Landelijk Gebied) opdracht 

gegeven om op de verworven gronden het recreatiegebied in te richten.  

In 2009 is het Definitief ontwerp Vosse- en Weerlanerpolder (29 ha) vastgesteld. 

Ruimtelijke procedures 

In 2009/2010 is een projectbesluitprocedure gevoerd voor de Vosse- en 

Weerlanerpolder (recreatiegebied en nieuwe manege). Als gevolg van jurisprudentie 

heeft het college dit besluit moeten intrekken op 1 februari 2011. Daarna is besloten 

voor de twee projecten aparte planologische procedures te voeren: een bestemmings- 

planprocedure voor het recreatiegebied en een omgevingsvergunning met afwijking 

van het bestemmingsplan voor de nieuwe manege. 

 
Watervergunningen 

De DLG heeft in 2010 een watervergunning bij het Hoogheemraadschap van Rijnland 

aangevraagd voor de voorgenomen werkzaamheden (verbreden watergangen, aanleg 

dammen etc.) in de Vosse- en Weerlanerpolder. De watervergunning is op 23 augustus 

2010 door Rijnland verleend. Pas daarna hebben wij aan DLG verzocht het surplus van 

het te graven wateroppervlak aan de gemeente beschikbaar te stellen ten behoeve van 

de watercompensatie voor de projecten Manege Hillegom en (aanvulling voor) Fietspad 

Hillegom-Bennebroek. In oktober 2010 is DLG akkoord gegaan met het verzoek.  

Daarna is er veelvuldig overleg geweest tussen gemeente, de DLG, Rijnland en Manege 
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Hillegom. De watervergunning voor Manege Hillegom is verleend op 5 oktober 2011.  

De watervergunningen voor het Fietspad Hillegom-Bennebroek (gemeente) en DLG zijn 

gewijzigd/aangevuld per brief van 23 september 2011 respectievelijk 28 september 

2011. Gezien de ontwikkelingen in de bijdragen aan het DLG project heeft de 

gemeente aan DLG verzocht om dat gedeelte van de watervergunning DLG te mogen 

uitvoeren dat is gelegen op grondeigendom van de gemeente Hillegom. Hierdoor kan 

de watercompensatie voor de nieuwe manege worden gerealiseerd en de gewenste 

voortgang blijft. Het is correct, dat op 5 september 2012 een zitting plaatsvindt over 

de watervergunning van DLG. Vereniging Behoud de Polders vecht de door Rijnland 

verleende vergunning (aan DLG) aan. Ambtelijk wordt overwogen om bij de zitting 

aanwezig te zijn. De watervergunningen van Manege Hillegom en gemeente Hillegom 

voor het fietspad zijn inmiddels onherroepelijk.  
 

 

Aanlegvergunning (30 maart 2012 respectievelijk 5 juli 2012) 

Voor het graven van water is niet alleen een watervergunning van Rijnland nodig, maar 

op grond van het vigerende bestemmingsplan “de Polder” is ook een (gemeentelijke) 

omgevingsvergunning nodig voor het aspect aanleggen. Hierbij dient advies te worden 

ingewonnen bij een landschapsdeskundige. Een overleg heeft plaatsgevonden op 23 

mei 2012. De landschapsdeskundige van de Stichting Dorp, Stad en Land stelde in het 

advies van 16 juni 2012 een paar wijzigingen voor (ten aanzien van het intact laten van 

het slagenlandschap). Wij waren voornemens de aanvaag aan te passen aan het advies 

van de landschapsdeskundige. Echter de vergunning was op die datum reeds van 

rechtswege verleend. Dit is bekend gemaakt op 5 juli 2012. Om te kunnen voldoen aan 

het advies van de landschapdeskundige hebben wij gemeend de verleende vergunning 

te moeten intrekken en is er een nieuwe aanvraag ingediend. De nieuwe vergunning is 

verleend op 30 juli 2012. 

 

Onderstaand schema geeft inzicht in hoe de verschillende vergunningen zich tot elkaar 

verhouden. 

 

 Natuurrecreatiegebied 

(plan DLG) 

Manege Hillegom Fietspad Hillegom-

Bennebroek 

Ruimtelijke 

procedure 

(ontwerp)bestemmingsplan 

Vosse- en Weerlanerpolder 

Omgevingsvergunning 

met afwijking van het 

bestemmingsplan 

Onherroepelijk 

bestemmingsplan 

Fietspad Hillegom-

Bennebroek 2011 

Omgevings-

vergunning 

Voor dempen en graven water 

en realiseren dammen (aanleg). 

Op basis van vigerend 

bestemmingsplan De Polders.  

Verleend 30 juli 2012 

Voor realisatie van 

manegegebouw en 

bijbehorende 

gebouwen en aanleg 

Verleend 14-05-2012 

n.v.t. 

 

Water- 

vergunning 

V50167 

Verleend 23-08-2010 

Laatst gewijzigd  

28-09-2011 

V52628 

Verleend 5-10-2011 

V44353 

Verleend 24-10-2007 

Laatst aangevuld  

23-09-2011 
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Onze vragen zijn als volgt:  

1.  Waarom is de Gemeenteraad niet eerder op de hoogtegesteld van het intrekken 

 van de vergunning tussen Oude Weerlaan en Oosteinderlaan 'Verbreden 

 watergangen/aanleg dammen', 5/7/2012, en niet eerder ingelicht over de reden 

 daarvan (met achtergrondgegevens), zodat er een juist besluit had kunnen 

 worden genomen? 

 

Antwoord: Er is geen sprake van een onjuist besluit door de gemeenteraad. Daarnaast 

is het ook niet gebruikelijk om de gemeenteraad in te lichten over verleende 

vergunningen. Het aanvragen vanuit de gemeente en verlenen door de gemeente 

betreft een bevoegdheid van het college, op basis van eerder gestelde kaders.  

De omgevingsvergunning voor aanleg kan worden verleend op grond van vigerend 

bestemmingsplan De Polders. Het ontwerpbestemmingsplan Vosse- en 

Weerlanerpolder biedt nog geen toetsingskader. 

 

2.  Waarom is er niet gewacht met de vaststelling van deze bestemmingsplan-

 procedure door de raad tot de instemming van Hoogheemraadschap van 

 Rijnland (plus Keurstempel) binnen was, en had het door de raad naar nu blijkt 

 op grond van onjuiste informatie op 5 juli vastgestelde vergunning al niet van 

 zo'n keurmerk moeten zijn voorzien?  

 

Antwoord: Er is geen sprake is van onjuist verstrekte informatie. 

Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met een Keurstempel van Rijnland en waarom de 

omgevingsvergunning (aanleg) aan het (ontwerp)bestemmingsplan Vosse- en 

Weerlanerpolder wordt gekoppeld; dit zijn op zichzelf staande procedures.   

In het kader van een bestemmingsplanprocedure dient een gemeente altijd vooroverleg 

te voeren met andere overheidspartners, waaronder het hoogheemraadschap en de 

provincie. Rijnland heeft een voorlopig positief preadvies gegeven met enkele 

opmerkingen op de verbeelding (voorheen ‘plankaart’). Hoe dit is verwerkt, is na te 

lezen in het ontwerpbestemmingsplan. 

Ten aanzien van de verleende omgevingsvergunning merken wij op dat deze niet wordt 

voorzien van een ‘keurmerk’. Hiervoor is immers de watervergunning verleend. 

 

3.  Waarom staat er bij de aanvraag van de vergunning en de bekendmaking ervan 

 niet vermeld ' Weiland tussen de Oude Weerlaan en de Oosteindelaan, verbreden 

 en dempen watergangen/aanleg dammen 5/7/2012' ?  

 

Antwoord: Bij het maken van de publicatie voor ontvangen aanvragen, wordt de tekst 

genomen die in de aanvraag wordt genoemd. In deze aanvraag wordt de tekst 

genoemd: graven/verbreden watergangen, aanleg  van dammen en aanleg 

natuuroevers langs ringvaart. In deze publicatie hebben we ons beperkt tot een 

gedeelte van de tekst. 
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4.  Volgens onze informatie is in het door de gemeenteraad in 2000 vastgestelde 

 en nog steeds vigerende bestemmingsplan 'De Polders' GEEN WIJZIGINGS-

 BEVOEGDHEID naar 'NATUURGEBIED MET EXTENSIEF MEDEGEBRUIK RECREATIE 

 binnen DEELGEBIED 4 STADSRANDZONE' opgenomen, dit in tegenstelling tot 

 andere deelgebieden. Waarom wordt het, in het nieuwe en gewijzigde 

 Bestemmingsplan Vosse- en Weerlanerpolder genoemde deelgebied 4  

 echter wel als zodanig beschreven, terwijl daar dus nooit een wijzigings -

 bevoegdheid voor is verleend? 

 

Antwoord: In deelgebied 4 is geen mogelijkheid opgenomen om de huidige 

bestemmingen (onder voorwaarden) te wijzigen naar ‘natuurgebied’ met extensief 

recreatief medegebruik. Daarom konden we geen gebruik maken van de wijzigings-

bevoegdheden en diende een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld.  

Dit alles staat beschreven in paragraaf 2.3.2 van de Toelichting van het ontwerp-

bestemmingsplan Vosse- en Weerlanerpolder. 

Overigens betreft het vooral de toegangspaden tot het natuurrecreatiegebied die in 

deelgebied 4 liggen. 

 

5.  Zou het voorliggende Bestemmingsplan Vosse- en Weerlanerpolder en de 

 geplande nieuwbouw van de Manege Hillegom op de locatie in het kadaster 

 bekend als Gemeente Hillegom, sectie B onder nummer 6044 in dit verband niet 

 gewoon moeten worden gewijzigd in Bestemmingsplan " De Polders" 

 Oosteinderpolder en Vosse- en Weerlanerpolder 2012 en - met ditmaal 

 adequate informatie aan de raad - door genoemd hoogste bestuursorgaan van 

 de Gemeente Hillegom opnieuw moeten worden vastgesteld? 

 

Antwoord: Het college is van mening dat zij de gemeenteraad altijd adequaat heeft 

geïnformeerd. Er is besloten om de benodigde procedures voortvarend op te pakken. 

Er was nog teveel onduidelijkheid over de jachthaven en de Duinpolderweg om in 2011 

te starten met de herziening van bestemmingsplan De Polders. Het is de bedoeling om 

de omgevingsvergunning van Manege Hillegom op te nemen in het nieuwe 

bestemmingsplan voor de polders. 

 

6.   Binnen het voorliggende Bestemmingsplan Vosse- en Weerlanerpolder (29 

 februari 2012) is volgens onze informatie een zogenaamd  Projectbesluit 

 ingepast binnen Deelgebied 5b voor het bouwen van een nieuwe manege. Dat 

 bevreemdt onze fractie omdat we - teruggaande in de recente historie en 

 aanverwante stukken m.b.t. dit dossier- hebben geconstateerd dat de 

 WIJZIGINGSBEVOEGDHEID binnen het vigerende Bestemmingsplan 'De Polders' 

 van 2000 NIET VOORZIET in een realisatie van een manege met bijbehorende 

 voorzieningen. Onze vraag: Waarom is er in het vigerende plan dan toch een 

 Projectbesluitvlak voor een nieuwe manege ingepast?  
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Antwoord: Het college ziet hoe de verwarring is ontstaan. Er is een fout geslopen in de 

legenda van de verbeelding (voorheen ‘plankaart’) van het bestemmingsplan. (De 

bolletjeslijn geeft de bestemmingsplangrens aan, niet de projectbesluitcontour.)  

Dit wordt gecorrigeerd bij de vaststelling van het bestemmingsplan Vosse- en 

Weerlanerpolder. Er is geen projectbesluit voor de nieuwe manege ingepast. Het kavel 

van de nieuwe manege is niet opgenomen in dit ontwerpbestemmingsplan. 

 

7.  De gemeenteraad heeft beslist dat er ruiterpaden in dit gebied moeten komen. 

 Die zijn er echter nog niet officieel. Hoe verklaart U dan dat ruiters, schijnbaar 

 op uitnodiging van de - eigenaars van - de manege, met oogluikende 

 toestemming van sommige grondeigenaren aan de Oude Weerlaan, al 

 regelmatig gebruikmaken van de 'nieuwe route' ?  

 

Antwoord: Het is het college onduidelijk wat bedoeld wordt met de ‘nieuwe route’. 

Manege Hillegom beheert momenteel veel gronden in het gebied; namelijk de gronden 

van de DLG (die zij voorheen van de gemeente huurde) en de gronden die de gemeente 

per 2013 aan de manege gaat verhuren, rondom de nieuwe manege. De gemeente 

heeft geen invloed op de toestemmingen die andere grondeigenaren geven. 

Mocht er sprake zijn van strijdig gebruik, dan heeft het college een beginselplicht tot 

handhaving. 

 

8.  Bent U bereid de eigenaars van de manege erop te wijzen dat hier sprake is van 

 overtreding, dat ze dit gedrag ten opzichte van hun leden moeten 

 ontmoedigen/verbieden en dat de gemeente bij (herhaling van ) geconstateerde 

 overtredingen streng gaat handhaven?.  

 

Antwoord: Het college verwijst naar de beantwoording onder vraag 7. 

 

9. In hoeverre hebben deze - naar onze mening - niet erg zorgvuldige en - naar 

 de raad toe - communicatief gebrekkige procedures directe of indirecte 

 gevolgen m.b.t. de verstandhouding tot de Provincie en het ministerievan VROM 

 en niet te vergeten Het Hoogheemraadschap van Rijnland?  Hoe gaat U Uzelf 

 rechtvaardigen? 

 

Antwoord: Het college ziet niet in waarom zij zich dient te rechtvaardigen. Ook vragen 

de collegeleden zich af waarop wordt gebaseerd dat de procedures niet zorgvuldig en 

communicatief gebrekkig zijn. 

De verstandhouding met de verschillende overlegpartners (zoals provincies Noord- en 

Zuid-Holland, Rijnland, de Dienst Regelingen van het ministerie E,L &I en DLG) is goed. 

Er is positief contact op ambtelijk niveau. Plannen worden in het kader van het 

vooroverleg en benodigde vergunningen, verklaring van geen bedenkingen en 

ontheffingen voorgelegd aan en besproken met de diverse overheidspartners. 
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10.  En wat gaat U doen ten opzichte van bewoners van de  Vosse- en 

 Weerlanerpolder die in de door onze fractie ter beschikking gestelde stukken, 

 het gelijk aan hun zijde hebben? 

 

Antwoord: Het is het college niet duidelijk op welk gelijk Hillegom Progressief doelt.  

Een ieder mag reageren op de plannen middels de daarvoor ingerichte procedures.  

Het ontwerpbestemmingsplan Vosse- en Weerlanerpolder ligt ter inzage van 26 juli tot 

en met 5 september 2012.  

 

 

Vragen van de fractie van Hillegom Progressief d.d. 6 augustus 2012 inzake nieuwe 

buslijn van Arriva 

1.  Welke route gaat de nieuwe door Arriva te exploiteren buslijn naar het station 

Hillegom precies volgen? Wordt het centrum van Hillegom bijvoorbeeld ook 

opgenomen in de route? 

2.  Gaat Arriva volgens het nieuwe contract ook een lijndienst onderhouden met het 

Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp en de polilklinieken/dagverpleging van het 

Spaarne ziekenhuis in Heemstede die nu nog niet rechtstreeks verbonden zijn 

met Hillegom en is het ook de bedoeling dat de dokterspost per openbaar 

vervoer bereikbaar wordt? 

3.  Is er met Arriva contact geweest over de frequentie van de -nieuwe - 

dienstregeling? 

4. Is er gekeken naar de verkeersveiligheid van de route en eventuele knelpunten 

zoals bijvoorbeeld op de 2e Loosterweg of Wilhelminalaan? 

5. Worden er op de te volgen route eerst aanpassingen aangebracht alvorens te 

starten met de dienstregeling, volgens de OV visie van Holland Rijnland was het 

de bedoeling dat er een busbaan kwam achter het station langs, wordt dit eerst 

aangelegd voordat gestart wordt met deze lijn en zo ja, per wanneer wordt deze 

baan aangelegd? 

6. Gaat u naar aanleiding daarvan nog met Arriva praten over de mogelijkheid tot 

 inzetten van kleiner materieel, zoals minibusjes ?  

7. Wanneer start Arriva met de nieuwe dienstregeling? 

 

 

 

 

 

 

 

 


