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Onderwerp:
Renovatie Hoftuin en Van Nispenpark - wijziging financiering en vaststellen

RAADSVOORSTEL

uitgangspunten
Wij stellen voor:
-

De eigen middelen zoals nu geraamd in de meerjaren begroting voor zowel de
Hoftuin als voor het Van Nispenpark uitsluitend in te zetten voor de Hoftuin.

-

De uitgangspunten voor herinrichting van de Hoftuin in het ontwerpproces
vast te stellen.

-

De budgetten, beschikbaar gesteld door derden, vrij te geven voor het project.
Het betreft het budget Medefinanciering Holland Rijnland ad € 125.000,-.

Bestaand kader/doelstelling:
Kadernota 2010/2012 – (Meerjaren) Begroting 2012
Groenprogramma Holland Rijnland 2010-2020
Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek, uitvoeringsperiode 2010-2014
Inleiding:
In de meerjarenbegroting (zie programmabegroting 2012 pag. 113) is in 2012 geld
opgenomen voor de herinrichting van de Hoftuin en in 2013 voor het Van
Nispenpark. In de opgenomen bedragen is rekening gehouden met een aanzienlijke
subsidie voor beide projecten in het kader van het Plattelands Ontwikkelings
Programma (POP) voor ‘herstel oude landgoederen’. Deze POP-subsidie is voor beide
projecten definitief niet gehonoreerd. Als gemeente zien wij financieel geen
mogelijkheden om beide projecten (vrijwel geheel) zelf te financieren Vanuit het RIF
(het regionaal investeringsfonds van Holland Rijnland) is wel 25% subsidie mogelijk.
Daarom stellen wij voor om voor één van beide projecten te kiezen en prioriteit te
geven aan herinrichting van de Hoftuin.
Het nieuwe budget voor de Hoftuin wordt dan € 501.000,-.
Naast het voorstel over de financiering stellen wij voor om bij het maken van het
ontwerp voor de Hoftuin de hierna volgende uitgangspunten te hanteren. Door deze
in het ontwerpproces op te nemen, wordt een goede afweging van deze
uitgangspunten geborgd:
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-

het terugbrengen van het historische karakter en het versterken van de
monumentale kwaliteit;

-

het verhogen van de verblijfskwaliteit;

-

de hoftuin is het visitekaartje van Hillegom;

-

het versterken van de centrumfunctie.

Argumenten:
1. Zowel voor de renovatie van de Hoftuin als voor de herinrichting van het Van
Nispenpark is geen POP-subsidie toegekend.
2. Het Van Nispenpark maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie Martinuskerk. De
uitwerking van deze visie vindt nog niet plaats onder andere doordat de kleine
uitbreidingsplannen voor de Martinuskerk nog niet concreet zijn.
3.

De bijdrage vanuit Holland Rijnland is een geoormerkte subsidie die alleen mag
worden aangewend voor ‘herstel oude landgoederen’.

4.

Het is van belang bij de start van de ontwerpfase de uitgangspunten vast te
stellen.

5.

Het beschikbaar stellen van de toe te kennen medefinanciering is een
bevoegdheid van de raad.

Financiële dekking:
In de begroting 2012 staat voor de Hoftuin (2012)

€ 198.000,-

In het investeringsprogramma voor het van Nispenpark (2013) € 178.000,Financiering vanuit Holland Rijnland 25%

€ 125.000,-

TOTAAL budget

€ 501.000,-

Dekking van de eigen bijdrage vindt plaats uit de reserve algemene investeringen.
Communicatie/Participatie:
Holland Rijnland te informeren omtrent dit besluit.
Het participatietraject wordt uitgevoerd zoals in het Plan van Aanpak van OKRA
landschapsarchitecten staat verwoord (ter inzage gelegd).
Urgentie:
In de planvorming zijn we een jaar later dan oorspronkelijk beoogd. Als we in 2013
met de uitvoering willen starten moeten we nu werken aan een definitief ontwerp.
Voor het maken van dit definitief ontwerp is het nodig een geactualiseerd budget
vast te stellen.
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Kanttekeningen:
1. Door de beschikbaar gestelde financiën voor het Van Nispenpark over te
hevelen naar de Hoftuin is het niet meer beschikbaar voor herinrichting van
het Van Nispenpark. We hopen bij de in ontwikkeling zijnde Beleidsvisie
Groen van de provincie te zijner tijd een nieuwe aanvraag voor
cofinanciering te doen.
namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

J. Broekhuis

secretaris

burgemeester

Ter inzage gelegd:
- Hoftuin Hillegom, studieopdracht voor het herstelplan van de Hoftuin door Okra dd 13-06-2012
- Plan van aanpak voor het herstelplan van de Hoftuin dd 28-06-2012
Informatie bij: dhr. V. Lommerse, v.lommerse@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 295
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