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Bijlage: ontwerp actualisering PSV 2011, uittreksel Hillegom 

 
22 Sportvelden Hillegom-Noord & bedrijventerrein noordwest 
22.1 Inleiding 
In Amendement 190 (Sportvelden Hillegom) wordt aan GS gevraagd de sportvelden bij Hillegom- 
Noord binnen de rode contour te brengen zodat op deze locatie woningbouw kan worden 
gerealiseerd. Daarbij is tevens gevraagd de impact hiervan op de bollengrond aan te geven. 
In de Provinciale Structuurvisie is een aan de Pastoorslaan gelegen locatie opgenomen als 
bedrijventerrein. De gemeente verzoekt om deze bedrijfsbestemming voor een deel, gelegen aan de 
zuidzijde en tegen het dorp, om te zetten naar woningbouw. Reden voor de woningbouw is de wens 
van de grondeigenaar, Ballast Nedam, om woningbouw te realiseren. De wijzigingsbevoegdheid van 
het bestemmingsplan maakt dit ook mogelijk. De provincie heeft met deze wijzigingsbevoegdheid 
ingestemd. 
De locatie heeft een geringe economische potentie. De kans om als bedrijfslocatie ontwikkeld te 
worden, wordt klein geacht. Planologisch en vanuit het bestemmingsplan is het een aanvaardbare 
ontwikkeling. 
Uit de door de gemeente overlegde gegevens blijkt dat het bij de sportvelden gaat om 130 woningen. 
Deze zijn niet opgenomen in de gemeentelijke en regionale woningbouwplanning tot 2020. De 
beoogde woningen liggen in de invloedssfeer van het stedenbaanstation aan de Pastoorslaan. Voorts 
zijn in de regionale planning 500 woningen bij het stedenbaanstation Pastoorslaan opgenomen. In 
Hillegom is dit de enige locatie waar bollengrond gebruikt wordt voor woningbouw. Het is dan redelijk 
om de 130 woningen af te trekken van de geplande 500 woningen onder het voorbehoud dat ook de 
gemeenteraad en de regio hiermee instemmen. 
Wat betreft de 500 woningen aan de Pastoorslaan kan verder nog worden opgemerkt dat deze een 
deeluitwerking zijn van de afspraak in het kader van de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer- 
Bollenstreek om 1500 woningen in de invloedssfeer van het station te bouwen. Over de verdere 
uitwerking van de gemaakte afspraak treden wij gaarne in overleg met de gemeente en de regio. 

 
2. Gemeente Hillegom, uitbreiding bedrijf van der Schoot 
De gemeente Hillegom heeft verzocht om een contourverruiming ten behoeve van de uitbreiding van 
het bedrijfsperceel van het voormalige bedrijf van der Schoot. De eigenaar van dit pand heeft 
aangegeven het perceel te willen herontwikkelen ten behoeve van lokale bedrijven en woonwerkunits 
en heeft daarvoor meer ruimte nodig. 
De door de gemeente gegeven onderbouwing is onvoldoende. Anders dan de gemeente aangeeft is 
de contourverlegging waarbij niet het gele perceel van Van der Schoot is meegenomen geen 
vergissing. De contour is rond het bestaande bedrijf getrokken op basis van landschappelijke 
overwegingen en vanuit het belang van behoud van bollengrond. Uit de door de gemeente 
overgelegde stukken blijkt onvoldoende de impact die de gevraagde uitbreiding heeft op het 
landschap. Daarnaast achten wij de financiële onderbouwing niet overtuigend omdat de kosten en 
opbrengsten ook anders verdeeld kunnen worden over het perceel en omdat ons inziens de 
opbrengsten hoger liggen. Bovendien lijken de gegevens van het leegstaande vastgoed gedateerd 
(2007). Wij gaan er dan ook vooralsnog vanuit dat de beoogde woon-werkunits binnen de contour 
kunnen worden gerealiseerd. De in het plan beoogde ruimte voor bedrijfsvestiging voor lokale 
bedrijven buiten de contour dient gemaakt te worden in een integrale afweging die betrekking heeft 
op het voormalige agrarisch bedrijventerrein als geheel. Die afweging is nu niet aan de orde en de 
overgelegde gegevens geven onvoldoende inzicht in de landschappelijke impact. Het verzoek wordt 
daarom thans niet overgenomen. 
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