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Z-13-16847 Ruimtelijke ontwikkeling Sjoukje Eringa Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4243  

B&W-besluit   08-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013 

Agendanummer   11a 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Vaststelling bestemmingsplan Hillegom, Ringvaartterrein 

 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

1. De Nota van beantwoording vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in art. 6.12 Wro. 

3. Het bestemmingsplan Hillegom, Ringvaartterrein gewijzigd vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

Structuurvisie en Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland (2013) 

Regionale Structuurvisie Holland Rijnland (2012) 

Structuurvisie Hillegom (2008) 

Collegewerkprogramma 2010-2014 

Bestemmingsplan “Elsbroek-Noord en Industrieterrein Hillegommerbeek (1961) 

Afwijkingenbeleid kruimelgevallen (collegebesluit 19 februari 2013) 

Kadernota Ringvaartterrein (2012) 

Anterieure grondexploitatieovereenkomst Ringvaartterrein (collegebesluit 3 juni 2013) 

 

Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling:     

Een actueel ruimtelijk kader voor de realisatie van maximaal 320 woningen op het 

Ringvaartterrein. 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Op 11 juli 2013 heeft de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Hillegom, 

Ringvaartterrein vastgesteld om gedurende zes weken ter inzage te kunnen leggen 

voor het indienen van zienswijzen (conform art. 3.4 Awb), met dien verstande dat 

het document “regels Hillegom Ringvaartterrein” in artikel 8.2.1 onder d, “24 m” 

wordt vervangen door “17 m”. Dit betreft de maximale bouwhoogte van het 

hoogteaccent voor een appartementgebouw aan de Ringvaart. 

        
    

GEMEENTE HILLEGOMGEMEENTE HILLEGOMGEMEENTE HILLEGOMGEMEENTE HILLEGOM    
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  TTTT    14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom FFFF    0252 - 537 290 

 EEEE    info@hillegom.nl 

 IIII    www.hillegom.nl 

 



 

2 

Het ontwerpbestemmingsplan Hillegom, Ringvaartterrein heeft ter inzage gelegen in 

de periode van 8 augustus t/m 18 september 2013. Tijdens de vakantieperiode is 

wekelijks melding gemaakt van de terinzagelegging in het Witte Weekblad. De circa 

245 omwonenden in Hillegom en Beinsdorp zijn per brief over de plannen en de 

terinzagelegging geinformeerd en uitgenodigd voor een inloopavond op 4 september 

2013. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er is een overlegreactie ingekomen van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland op 9 september 2013. Inhoudelijk wordt verwezen 

naar de Nota van beantwoording. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.  De Nota van beantwoording is volledig en draagt bij tot de verbetering van het 

bestemmingsplan 

 

2.  Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen 

gronden zijn opgenomen in een anterieure grondexploitatieovereenkomst. 

Op 8 juli 2013 is de “Anterieure Grondexploitatieovereenkomst Woningbouwplan 

Ringvaartterrein” door de Ringvaart CV (AM en Ymere) en de gemeente ondertekend. 

Uit de anterieure grondexploitatieovereenkomst blijkt, dat het om een haalbaar plan 

gaat. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de aanleg van een rotonde, het 

programma van eisen, de ambitietabel duurzame stedenbouw, de zekerheidstelling, 

30% sociaal, de plankosten, de aanbesteding, de concerngarantie, de overdracht van 

gronden, de planschade en het bouw- en woonrijpmaken e.d. 

 

3.  Het gewijzigde bestemmingplan is uitvoerbaar 

Het gewijzigde bestemmingsplan omvat de volgende ambtshalve wijzigingen: 

Plantoelichting 

In de plantoelichting wordt het volgende ambtshalve aangepast: 

• Paragraaf 3.4.9: datum vaststelling opnemen van koersdocument en  

   actieprogramma “Economie & Toerisme Hillegom 2013-2020 op 11 april 2013; 

• Paragraaf 4.2.3, 3e alinea: “Voor maximaal 100 woningen dient een hogere  

    waarde te worden aangevraagd” wijzigen in: “Voor maximaal 111 woningen is  

    op 8 oktober 2013 een hogere waarde besluit Wet geluidhinder verleend”; 

• Paragraaf 4.5, datum en conclusie nader onderzoek flora- en faunaonderzoek  

   opnemen; 

• Paragraaf 4.8, onderaan toevoegen: anterieure grondexploitatieovereenkomst  

   Ringvaartterrein: collegebesluit 3 juli 2013 en ondertekening op 8 juli 2013; 

• Paragraaf 6.4, verslag zienswijzen: opnemen of verwijzing opnemen naar “Nota  

       van beantwoording”; 

Plankaart 

• Ambtshalve opnemen aanduiding “specifieke vorm van woongebied – 

 grondgebonden” in de zone achter de bestaande woningen aan de Meerlaan. 
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Ter informatie 

Uit een nader Flora- en Faunaonderzoek is gebleken, dat er een aantal beschermde 

soorten verblijven op het Ringvaartterrein. De initiatiefnemer zal voor aanvang van de 

werkzaamheden op het Ringvaartterrein een projectplan voor mitigerende 

maatregelen op moeten stellen en ontheffingen moeten aanvragen bij het ministerie 

van EZ. 

Het ontwerp-besluit hogere grenswaarden voor het Ringvaartterrein heeft 

tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegen. Er is 1 zienswijze 

ingediend. Deze zienswijze was ongegrond. Het hogere waardenbesluit is 

ongewijzigd verleend en treedt tegelijkertijd met het bestemmingsplan in werking.  

De aanduiding “specifieke vorm van woongebied – grondgebonden” in de zone achter 

de bestaande woningen aan de Meerlaan is ter verduidelijking opgenomen. 

 

4.  Op grond van artikel 3.1 Wro geldt de wettelijke verplichting om actuele 

bestemmingsplannen te hebben. 

 

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

Zie ad 2 (argumenten). 

 

ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

Tijdens de inloopavond op 4 september zijn er vragen gesteld en beantwoord over 

het bestemmingsplan en het beeldregieplan. 

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Per 1 juli 2013 moeten er voor het gehele grondgebied van de gemeente actuele 

bestemmingsplannen zijn. Deze datum is niet gehaald, maar verder uitstel is niet 

wenselijk. Daarnaast wil de Ringvaart CV spoedig aanvangen met de verkoop van 

woningen. 

 

KanttekeninKanttekeninKanttekeninKanttekeningen:gen:gen:gen:    

Geen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris Burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Bestemmingsplan Hillegom, Ringvaartterrein dd 30-09-2013 inclusief bijlagen 

- Nota van beantwoording, september 2013 

Informatie bij: mw. S. Eringa, s.eringa@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 316 
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Nr.     3. Bestuur\4243 

B&W-besluit   08-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013 

Agendanummer   11a 

 

 

Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    

Vaststelling bestemmingsplan Hillegom, Ringvaartterrein 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 6.12 Wro en artikel 3.1 Wro, 

 

besluit: besluit: besluit: besluit:     

1. De Nota van beantwoording vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in art. 6.12 Wro. 

3. Het bestemmingsplan Hillegom, Ringvaartterrein gewijzigd vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 november 2013. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

Griffier voorzitter 
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