
 

 

 
 
 
Overzicht van de wijzigingen van de planregels, plantoelichting en planverbeelding van het 
bestemmingsplan “Centrum” ten opzichte van het plan zoals dat formeel ter inzage heeft gelegen. 
 
 

Nr. Soort wijziging  Onderdeel Omschrijving 

1. Ambtelijk Verbeelding Aanpassing bouwvlak van de speeltuin aan de 
Prinses Marijkestraat 

2. Ambtelijk Regels Aan artikel 1.16 is na “regels” toegevoegd “en/of op 
de verbeelding” 

3. Ambtelijk Verbeelding De veiligheidszone rond het gasdistributiestation 
aan de Weeresteinstraat 12 is vergroot naar 10 m 

4. Ambtelijk Regels In diverse artikelen is het “beeldkwaliteitsplan 
Centrum Hillegom” vervangen door “het voor het 
centrumgebied geldende beeldkwaliteitsplan” 

5. Ambtelijk  Toelichting Aan paragraaf 3.3.10 is toegevoegd dat het 
beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied wordt 
geactualiseerd. 

6. Ambtelijk Regels Uit de begripsbepaling van ‘Bedrijfswoning’ is het 
noodzakelijkheidscriterium verwijderd. 

7. Ambtelijk Verbeelding De aanduiding ‘diepte (m)’ is verwijderd ter plaatse 
van de percelen Weeresteinstraat 14 en 16, 
aangezien deze woningen zijn aangeduid als 
vrijstaand en de toegestane diepte op basis daarvan 
dus reeds 15 meter bedraagt. 

8. Ambtelijk Verbeelding en 
regels 

Aan het pand van de Hema is de aanduiding 
‘specifieke vorm van horeca – ondergeschikt’ 
gegeven, zodat in het pand een lunchroom kan 
worden voortgezet op de (tussen)verdieping. 

9. Ambtelijk Regels In de wijzigingsbevoegdheden en de bestemming 
Centrum – Uit te werken wordt als voorwaarde 
opgenomen dat het kostenverhaal is verzekerd door 
middel van een exploitatieplan danwel de kosten 
anderszins verzekerd zijn. 

10. Ambtelijk Regels Aan wijzigingsbevoegdheid 2 en 9 zijn maximale 
aantallen te realiseren woningen van 12 
respectievelijk 6 gekoppeld. 

11. Ambtelijk Regels Aan wijzigingsbevoegdheid 6 is de voorwaarde 
gekoppeld dat voldaan moet worden aan de 
parkeernota. 

12. Ambtelijk Regels Aan alle (12) wijzigingsbevoegdheden zijn de 
voorwaarden gekoppeld dat voldaan moet worden 
aan de eisen ten aanzien van bodem, archeologie, 
ecologie etc.. 

13. Zienswijze 3 Toelichting Het hoofdstuk natuur is aangepast vanwege de 
uitgevoerde stikstofberekeningen. Deze zijn ook als 
bijlage bij de toelichting gevoegd. Tevens is een 
quick scan milieu uitgevoerd welke is verwerkt in de 
toelichting. 

14. Zienswijze 4 Toelichting De toelichting van het hoofdstuk externe veiligheid 
is verduidelijkt.  

15.  Zienswijze 7 Regels  Enkele onjuiste verwijzingen zijn gecorrigeerd. 



 

 

16. Zienswijze 8 Verbeelding De scheidingslijn tussen Centrum 1 en Centrum 2 
ter plaatse van het perceel aan de Meerstraat 2 is 
gecorrigeerd. 

17. Zienswijze 11 Verbeelding en 
regels 

De bestemmingsregeling van de panden aan de 
Meerstraat 20 tot en met 22 is in overeenstemming 
gebracht met de vigerende situatie. Bij Meerstraat 
22 is de aanduiding ‘2 woningen’ toegevoegd. 

18. Ambtelijk Verbeelding De bestemming van de panden aan de Meerstraat 
24 en 26 en Julianastraat 2 is conform de vigerende 
situatie gewijzigd naar Wonen, met aanduiding 
detailhandel. 

19. Ambtelijk Verbeelding De goot- en bouwhoogte bij de woningen aan de 
Emmastraat en Julianastraat is op de verbeelding 
opgenomen. 

20. Ambtelijk  Enkele wijzigingen van ondergeschikte aard, zoals 
het corrigeren van taalfouten, welke geen gevolgen 
hebben voor de inhoud van het plan. 

 


