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Z-13-16847 Ruimtelijke ontwikkeling Sjoukje Eringa Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4247  

B&W-besluit   08-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013 

Agendanummer   11b 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Beeldregieplan Ringvaartterrein 

 

 

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

Het Beeldregieplan Ringvaartterrein vast te stellen en als bijlage op te nemen bij      

de Welstandsnota. 

 

 

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

Woningwet 

Bouwbesluit 

Welstandsnota Hillegom 

    

Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling:     

Het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit met de volgende kenmerken: het dorpse 

karakter, een architectonische samenhang en een aantrekkelijke en leefbare 

buitenruimte op het Ringvaartterrein. 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Op 11 juli 2013 heeft de gemeenteraad het ontwerp Beeldregieplan Ringvaartterrein 

vastgesteld om gedurende zes weken ter inzage te kunnen leggen voor het indienen 

van zienswijzen (conform art. 3.4 Awb).  

Het beeldmateriaal in het ontwerp Beeldregieplan is aangepast aan de maximale 

bouwhoogte van 17 meter van een appartementencomplex aan de Ringvaart vanwege 

de wijziging in het ontwerp bestemmingsplan Hillegom, Ringvaartterrein. 

 

Het ontwerp Beeldregieplan 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. 

Op 4 september 2013 is een inloopavond gehouden voor omwonenden en 

belangstellenden in het gemeentehuis. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
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Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.  Ruimtelijke kwaliteit van het Ringvaartterrein wordt gewaarborgd 

Met het voorliggende Beeldregieplan wordt de ruimtelijke kwaliteit van het 

Ringvaartterrein gewaarborgd met de volgende kenmerken: het dorpse karakter, een 

architectonische samenhang en een aantrekkelijke en leefbare buitenruimte op het 

Ringvaartterrein. 

De gemeente zal een supervisor aanwijzen om de ruimtelijke kwaliteit op basis van 

het Beeldregieplan te bewaken. De supervisor houdt toezicht op de architectonische 

en/of stedenbouwkundige kwaliteiten tijdens ontwerp en uitvoering van een 

(deel)plan.  

 

2. Het plan is het toetsingskader voor stedenbouwkundige uitwerkingsplannen en 

bouwplannen 

 

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

De plankosten (waaronder de kosten voor het beeldregieplan en de supervisor) zijn 

opgenomen in de “Anterieure Grondexploitatieovereenkomst Woningbouwplan 

Ringvaartterrein” , welke door partijen de Ringvaart CV (AM en Ymere) en de 

gemeente is ondertekend op 8 juli 2013. 

 

ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

De circa 245 omwonenden van het Ringvaartterrein (in Hillegom en Beinsdorp) zijn 

per brief over de plannen en de terinzagelegging geïnformeerd en uitgenodigd voor 

een inloopavond op 4 september 2013. Tijdens de inloopavond op 4 september zijn 

de plannen getoond en zijn aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te 

stellen. Daarnaast is in mei 2013 een Klankbordgroep Ringvaartterrein opgericht met 

vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijven, Ringvaart CV en gemeente. 

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Het is wenselijk om het Beeldregieplan tijdens dezelfde raadsavond als de 

behandeling van de vaststelling van het bestemmingsplan Hillegom, Ringvaartterrein 

vast te stellen. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Beeldregieplan Ringvaartterrein dd 11-07-2013 

Informatie bij: mw. S. Eringa, s.eringa@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 316 
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Nr.     3. Bestuur\4247 

B&W-besluit   08-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013 

Agendanummer   11b 

 

 

Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    

Beeldregieplan Ringvaartterrein 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 12a van de Woningwet; 

 

besluit: besluit: besluit: besluit:     

 

Het Beeldregieplan Ringvaartterrein vast te stellen en als bijlage op te nemen bij de 

Welstandsnota. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 november 2013.  

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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