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 Griffie 3. Bestuur\5608 Pia Teeuwen Schriftelijke vragen 

Nr.     3. Bestuur\5608 

Raad    16-04-2015 

Agendanummer   7  

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 24-02-2015 inzake uitspraak Raad van 

State 

Op 21 januari 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op de beroepen tegen het 

bestemmingsplan Bedrijventerreinen. Wordt de raad hierover nog geïnformeerd?  

Het bijzondere in deze uitspraak is de volgende overweging:  

7.1. De raad heeft zich ter zitting op het standpunt gesteld dat hij niet meer achter de 

planregeling voor de percelen [locatie] staat. 

7.2. Nu de raad zich in zoverre op een ander standpunt stelt dan hij in het bestreden 

besluit heeft gedaan en niet is gebleken dat gewijzigde omstandigheden hiertoe 

aanleiding hebben gegeven, moet worden geoordeeld dat het bestreden besluit wat 

betreft dit onderdeel niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid. 

8. Het beroep van [appellante sub 2] en andere is gegrond. Het bestreden besluit dient 

wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb te worden vernietigd, voor zover het betreft de 

plandelen met de bestemmingen "Bedrijventerrein" en "Wonen", voor zover betrekking 

hebbend op de percelen [locatie]. 

 

1.  Kan het college onze fractie informeren over de achtergrond van het ter zitting 

 geuite (gewijzigde) standpunt?  

 

Antwoord: Tijdens de bestemmingsplanprocedure hebben de eigenaren van het perceel 

Weeresteinstraat 160 een inspraakreactie en zienswijze ingediend. Deze reacties 

omvatten onder meer hun wens om ter plaatse een bouwplan te realiseren. Het 

bouwplan ziet op het slopen van de twee aanwezige woningen en het realiseren van een 

vrijstaande woning met aangebouwde garage. Zij dienden echter geen principeverzoek 

of aanvraag vergunning in. Gezien het uitgangspunt van een conserverend plan, waarbij 

alleen plannen werden meegenomen waar reeds een (ontwerp)besluit over was 

genomen, is dit bouwplan niet opgenomen in het bestemmingsplan Bedrijventerreinen.  

 

In de aanloop naar de zitting bij de Afdeling hebben wij moeten constateren dat het 

bestemmingsplan niet geheel correct was vastgesteld voor wat betreft het perceel 

Weeresteinstraat 160. Ter plaatse was de bestemming ‘Wonen’ toegekend aan de 

bestaande bedrijfswoningen, in plaats van de aanduiding ‘bedrijfswoning’. Tevens was 

de bouwhoogte op 6 meter gesteld, in plaats van de in het voorgaande 
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bestemmingsplan toegestane goothoogte 6m en bouwhoogte 9 m. Ter zitting is dan ook 

aangegeven dat de bestemming ter plaatse onjuist was vastgesteld. 

 

In de periode tussen het beroepstermijn en de zitting hebben initiatiefnemers een 

principeverzoek ingediend. Wij constateerden dat wij kunnen meewerken aan het 

voorgestelde bouwplan. De woning in het bouwplan wordt groter en hoger dan in het 

bestemmingsplan toegestaan. Dit bouwplan past niet binnen het vastgestelde 

bestemmingsplan Bedrijventerreinen noch binnen het voorgaande bestemmingsplan 

Horst ten Daal. Met initiatiefnemers is overeengekomen dat er 

(postzegel)bestemmingsplan procedure zal worden gevoerd om het bouwplan mogelijk 

te maken. Dit is medegedeeld aan de Afdeling. 

 

2.  Hoe kan het dat de vertegenwoordiger van de raad in de zitting bij de Raad van 

 State een ander standpunt inneemt dan de raad bij de besluitvorming? 

 

Antwoord: Zie voorgaande. Het college is bevoegd te besluiten namens de gemeente, het 

college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief 

beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, 

tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist. 

(art. 160 gemeentewet) 

 

Op basis van het Algemeen Mandaatbesluit Hillegom zijn daartoe aangewezen 

medewerkers gemandateerd om het college en de burgemeester te vertegenwoordigen 

in beroepszaken in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aangelegenheden bij de 

rechtbank, de Afdeling van de RvS en de CRvB. (nr. 8 van de algemene mandaten)  

 

In dit geval werd de gemeenteraad vertegenwoordigd door een advocaat van Pot Jonker 

advocaten. 

 

3.  Op welk perceel/welke percelen heeft deze overweging betrekking? 

 

Antwoord: Het betreft het perceel Weeresteinstraat 160, kadastraal bekend als Hillegom, 

sectie B nummer 6308 (zie kadastraal uittreksel). 

 

4.  Wat betekent deze uitspraak verder nog voor Hillegom, afgezien van de opdracht 

 de uitspraak uit te voeren in het electronisch vastgestelde plan en de financiële 

 consequenties? 

 

Antwoord: Het betekent dat wij ambtelijk bezig zijn om voor dit perceel 

een(postzegel)bestemmingsplan voor te bereiden. In het ontwerp postzegelplan is ook 

het nieuwe bouwplan meegenomen.  

Naast de proceskosten waartoe wij veroordeeld zijn door de Afdeling verwachten wij 

geen financiële consequenties. Van bijvoorbeeld planschade is geen sprake.  
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5.  Had het niet in de reden gelegen de raad vooraf te informeren over een 

 voorgenomen inname van een ander standpunt ter zitting? 

 

Antwoord: Er is geen ander standpunt ingenomen. Ter zitting is aangegeven dat de 

initiatiefnemers inmiddels een principeverzoek hadden ingediend waar de gemeente 

positief tegenover staat. Dit principeverzoek past niet in het vastgestelde 

bestemmingsplan Bedrijventerreinen, ook niet nu het beroep gegrond is verklaard en 

indien de fouten zouden zijn hersteld.  

 

Op 17 maart 2015 heeft het college kennis genomen van het concept bestemmingsplan 

Weeresteinstraat 160. Er wordt nu vooroverleg gevoerd met de overheidspartners. 

Op korte termijn wordt het ontwerpbestemmingsplan Weeresteinstraat 160 aan de raad 

voorgelegd.   

 

 

Vragen van de fractie van D66 d.d. 03-03-2015 inzake fietspad Hillegom-Bennebroek 

Op 6 oktober 2010 is het bestemmingsplan fietspad Hillegom-Bennebroek vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet in een fietspad dat door de Vosse- en Weerlanerpolder en 

de Oosteinderpolder loopt aan de kant van de Ringvaart. Er is echter al een (niet verhard) 

fietspad dat loopt van de Oude Weerlaan tot de Oosteinderlaan. D66 vraagt zich dan ook 

af, of er, gelet op de nadelen die zijn verbonden aan de aanleg van het nieuwe fietspad 

door een natuurgebied, niet kan worden volstaan met het bestaande fietspad aan de 

westzijde en het zuidelijke deel van het geplande fietspad dat loopt tussen Oude 

Weerlaan en Oosteinderlaan dan zou kunnen vervallen. D66 heeft de volgende vragen: 

 

1. Is het college bereid om de beslissing om het nieuwe fietspad aan te leggen te 

 heroverwegen en alleen het noordelijk gedeelte (Oosteinderlaan-Bennebroek) te 

 realiseren? 

 

Antwoord: Ja, zolang het fietspad deel kan blijven uitmaken van het 

fietsknooppuntennetwerk. 

 

2. Wat zijn de eventuele financiële gevolgen voor de gemeente als het zuidelijk 

 gedeelte van het geplande nieuwe fietspad niet wordt aangelegd? Er zijn immers 

 al kosten gemaakt voor dit fietspad en onteigeningsprocedures doorlopen. 

 

Antwoord: De onteigeningsprocedure heeft voor het grootste deel betrekking op de 

grond ten noorden van de Oosteinderlaan en dat blijft in uw alternatief mogelijk. Er zijn 

voor het zuidelijke gedeelte gronden verworven. Indien dit gedeelte niet wordt 

gerealiseerd, dan bestaat het risico dat de hiervoor gemaakte aankoopkosten niet uit de 

subsidie kunnen worden gefinancierd en dus mogelijk voor rekening van de gemeente 

komen. 
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3. Kan het college dan aangeven of de provinciale subsidie voor het fietspad 

 (gedeeltelijk) gebruikt kan worden voor de verbetering/verharding van het 

 huidige fietspad en de verbetering van de toegang tot het fietspad vanaf de Oude 

 Weerlaan? 

 

Antwoord: Een eerste verkenning met de provincie heeft geleerd dat het hier 

voorgestelde alternatief bespreekbaar is. In overleg met de provincie dient te worden 

bekeken welke verbeteringen aan het huidige fietspad dienen te worden aangebracht. 

 

4. Is het college bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om bij het oostelijke 

 deel van de Oude Weerlaan een fietsbrug te realiseren die het fietspad verbindt 

 met bestaande of geplande fietspaden aan de oostzijde van Hillegom?  

 

Antwoord: Ja, we zullen een eerste globale verkenning uitvoeren. 

 

 

Vragen van de PvdA-fractie d.d. 05-03-2015 inzake de N208 

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de 1e en 2e fase van de N208 al weer enige tijd 

geleden beëindigd. Hoewel de finale oplevering en financiële verantwoording nog 

moeten volgen heeft de fractie van de PvdA er, met in het vooruitzicht besluitvorming 

over een deel van de 3e fase, behoefte aan inzicht te krijgen in de mate waarin de 

voltooide onderdelen van de reconstructie van de N208 voldoen aan de kaders zoals 

vastgelegd in de Kadernota N208 d.d. 13-10-2006 en de doelstellingen die op basis van 

deze Kadernota zijn vastgelegd in de Startnotitie N208 d.d. 6-7-2007. Daarom dienen 

wij onderstaande schriftelijke vragen in en verzoeken om beantwoording in de daarvoor 

afgesproken termijn.  

 

Concreet vernemen wij graag van u of en hoe voldaan is aan de volgende doelstellingen, 

op welke datum dit door u is vastgesteld en op welke wijze dit is 

vastgesteld/gemeten(incl. resultaten): 

 

Doelstellingen: 

Kwaliteit boven het minimum van wettelijke eisen, richtlijnen en normen.  

Ruimtelijke kwaliteit: 

beeldbepalende groenvoorzieningen, passend wegmeubilair, ingetogen wegverharding. 

De weg inpassen in de omgeving door de ruimtelijke historische structuur en kwaliteit te 

versterken en gebruik te maken van beeldbepalende voorzieningen. 

Doorstroming: 

verhouding intensiteit/capaciteit (max. 0,85) 

De reistijd moet verbeteren t.o.v. de uitgangssituatie in 2007. 

Beperken van het aantal aansluitingen en beperken van verkeersremmende maatregelen. 

Scheiding van verkeerssoorten. 

Gemiddelde rijsnelheid van 30 km/u 

Bereikbaarheid:  
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waarborgen van betrouwbaar OV door garantie doorstroming. 

Verbetering toegankelijkheid bushaltes. 

Bereikbaarheid hulpdiensten garanderen door gebruik te maken van Bereikbaarheidsplan 

Hulpdiensten. 

Oversteekbaarheid: 

max. wachttijd voor fietsers en voetgangers van 30 seconden 

Verkeersveiligheid: 

reductie totaal aantal ongevallen met 15% in 2015 t.o.v. 2005. 

Reductie slachtoffers onder kwetsbare verkeersdeelnemers van 33% tussen 2015 en 

2020 t.o.v. 2001 en 2005 en van slachtoffers onder bromfietsers van 40% over dezelfde 

tijdvakken. 

Scheiding verkeerssoorten: 

aparte ruimten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. 

Oversteekmogelijkheden: 

faciliteren van veilige oversteekbewegingen op schoolroutes en relevante plaatsen waar 

kwetsbare verkeersdeelnemers oversteken, zo mogelijk met een middengeleider. 

Zichtbaarheid: 

goede openbare verlichting m.n. op die plaatsen waar kwetsbare verkeersdeelnemers 

oversteken. 

Leefbaarheid: 

minder geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen. Luchtkwaliteit handhaven op 

niveau 2007. 

Directe bereikbaarheid:  

inrichten conform CROW richtlijnen met ruimte voor parkeervoorzieningen en 

toegankelijkheid van panden en percelen.   

 

Antwoord: Het college heeft de evaluatie N208 fase 1 en 2 vastgesteld. Deze evaluatie 

zal aan de raad worden voorgelegd. In deze evaluatie zijn de oorspronkelijk vastgestelde 

ontwerpuitgangspunten vergeleken met het eindresultaat. De uitgangspunten uit het 

Variantendocument herinrichting N208 waren: 

 een rijbaanbreedte van 6.30 meter over het hele tracé; 

 rijrichtingscheiding met behulp van markering op het wegdek; 

 zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden met een breedte van 1.80 meter; 

 het aantal parkeerplaatsen vergelijkbaar met het huidig niveau; 

 een breedte van de parkeervakken van 2.50 meter; 

 de laanstructuur vorm geven door bomen te combineren met de parkeervakken; 

 waar mogelijk voetpaden inpassen in het dwarsprofiel. 

Bovenstaande uitgangspunten zijn geëvalueerd. De door de PvdA genoemde 

doelstellingen zijn niet als zodanig teruggevonden in het door de gemeenteraad 

vastgestelde kader. 

 

Voorts willen wij graag geïnformeerd worden over de stand van zaken van een aantal 

onderwerpen die direct met de N208 te maken hebben of hadden. Het betreft: 
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De voetgangersoversteekplaats bij het Fioretti. 

In het Hoofdpuntenrapport d.d. 28-5-2014 wordt gemeld dat het Team Openbare 

Ruimte het initiatief neemt tot aanpassing van de oversteek. In de collegebesluiten van 

24-2-2015 lezen wij dat het college akkoord gaat met een plan voor deze oversteek. 

Kunt u ons hierover informeren? 

 

Antwoord: Het college heeft op 24 februari 2015 het besluit genomen om de oversteek 

te laten vervallen. Deze informatie is inmiddels actief naar de raad gecommuniceerd. 

 

Het aanplanten van het groen. 

Volgens het Hoofdpuntenrapport d.d. 18-12-2013 zal dit plaatsvinden in het voorjaar 

2014. Graag een toelichting op de huidige stand van zaken? 

 

Antwoord: De aannemer heeft al het groen aangeplant conform contract. Er is 

geprobeerd tijdens het project om het groenplan aan te passen naar een meer 

gevarieerde inrichting. Vanwege te beperkt budget is hier geen vervolg aan gegeven. Het 

college laat nu een plan opstellen om alsnog aan de vraag naar meer variatie en 

bloeiende planten te voldoen. Hiervoor zullen later dit jaar aan de raad voorstellen 

worden gedaan. Bij instemming vindt de aanplant niet eerder dan in het najaar plaats. 

 

Het aanpassen van de middengeleider tussen de twee nieuwe rotondes. 

Volgens het Hoofdpuntenrapport d.d. 18-12-2013 zal dit in 2014 worden 

uitgevoerd. Graag een toelichting op de huidige stand van zaken? 

 

Antwoord: De middengeleider is nog niet aangepast. Hiervoor verwijzen wij u naar het 

evaluatierapport N208. 

 

Het aanplanten van platanen aan de ‘smalle’ Van den Endelaan. 

Het Hoofdpuntenrapport 19-2-2014 meldt dat er platanen komen in plaats van de 

moseiken die aan de rest van het tracé komen. Graag een toelichting op de huidige 

stand van zaken? 

 

Antwoord: De platanen zijn geplant. 

 

Het voetpad ter hoogte van de Jozefschool en Jozefkerk. 

In het Hoofdpuntenrapport d.d. 27-8-2014 wordt gemeld dat verschillende bewoners 

dit te smal te vinden. Graag horen wij gemotiveerd waarom u hier wel of geen actie aan 

verbindt? 

 

Antwoord: Het smalle voetpad is het gevolg van het dubbelzijdig fietspad ter plaatse. De 

afweging is gemaakt dat de verkeerskundige noodzaak om het fietspad dubbelzijdig te 

maken groter was. Klachten over de breedte van het voetpad kwamen binnen vlak na de 

aanleg. Wij hebben uitgelegd waarom de situatie is ontstaan. 
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Stand van zaken m.b.t. Leidsestraat 1f en aansprakelijkheidsstellingen m.b.t. ‘stille’ Van 

den Endelaan. 

 

Antwoord: Met betrekking tot de schade-afwikkeling is de situatie dat de gemeente 

formeel geen direct betrokkene is. Partijen zijn de aannemer en de eigenaren van de 

woningen. De gemeente neemt echter zijn verantwoordelijkheid voor zijn burgers en 

probeert een goede afhandeling te bevorderen. Er is door ons contact geweest met de 

verzekeraar van BAM. De zaken zijn nog in behandeling, een expertisebureau is door de 

verzekeraar inmiddels ingeschakeld voor controlemetingen. 

Leidsestraat 1f kent nog geen verdere ontwikkelingen. 

 

En tenslotte lezen wij in de collegebesluiten d.d. 2-12-2014: 

 

Wijziging contractafspraken N208 over asfaltonderhoud met BAM (5401)  

· In te stemmen met de wijziging van het contract met BAM Wegen BV, regio West voor 

het project herinrichting N208 fase 1 en 2 over asfaltonderhoud.  

· De gemeenteraad actief te informeren over de administratieve afhandeling.  

 

Over de wijziging van deze contractafspraken willen wij graag nader geïnformeerd 

worden. In tegenstelling tot de vermelding is voor zover wij kunnen nagaan de 

gemeenteraad hierover niet actief geïnformeerd. Waaruit bestaan de wijzigingen in de 

contractafspraken, wat zijn hiervan de consequenties financieel en anderszins en op 

wiens initiatief vinden deze wijzigingen plaats?  

 

Antwoord: Nadere informatie over contractwijzigingen zijn te lezen in het collegebesluit 

dat hierbij wordt meegestuurd. In de evaluatie N208 is hierover eveneens informatie 

opgenomen waar wij op deze plaats naar verwijzen. 

 

 

Vragen van de PvdA-fractie d.d. 12-03-2015 inzake subsidiewijziging busbaan 

Deadline beantwoording door college: 11-04-2015 

De fractie van de PvdA verzoekt schriftelijke beantwoording van onderstaande vragen.  

  

1. Op 2 mei 2014 verzond uw college een brief aan de Provincie Zuid-Holland 

 inzake de wijziging inzet subsidie busbaan Beeklaan-Pastoorslaan in Busstation + 

 doorstromingsmaatregelen OV-as Hillegom-Nieuw-Vennep. Hebt u inmiddels van 

 de provincie een antwoord op deze brief ontvangen? 

2. Zo ja, mogen wij een afschrift hiervan ontvangen? Zo nee, welke actie hebt u 

 hierop ondernomen? 

3. Zijn de gevraagde subsidies: € 400.000 t.b.v. compact busstation en € 315.000 

 voor doorstromingsmaatregelen op de OV-as Hillegom – Nieuw-Vennep (het 

 betreft doorstromingsmaatregelen op Hillegoms grondgebied) inmiddels 

 toegezegd door de provincie? 
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4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de planvorming en uitvoering van 

het compacte busstation? 

5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de planvorming en uitvoering van 

 de doorstromingsmaatregelen op de OV-as Hillegom-Nieuw-Vennep?    

 

 

Vragen van de PvdA-fractie d.d. 12-03-2015 inzake beleid bemensing stembureaus 

Deadline beantwoording door college: 11-04-2015 

De afgelopen week bereiken onze fractie verwarrende en tegenstrijdige berichten met 

betrekking tot de bemensing van de stembureaus op 18 maart en de toewijzing van 

tellers aan de stembureaus. Enerzijds vertellen inwoners ons dat zij bericht hebben 

gekregen dat zij helaas ‘voorlopig’ niet zijn ingedeeld en dat zij op een reservelijst zijn 

geplaatst. Het betreft soms inwoners die dit werk al jaren doen en door deze 

mededeling ook echt teleurgesteld zijn. 

Terwijl ons anderzijds ook berichten bereiken van inwoners die hadden aangegeven niet 

beschikbaar te zijn en in tweede instantie toch door de gemeente benaderd zijn met het 

verzoek of ze alsnog als teller aanwezig zouden willen zijn. Ook hebben wij begrepen 

dat er stembureaus zijn waar inwoners uit andere gemeenten als teller worden ingezet.   

Alvorens ons hierover een mening te vormen, zouden wij graag antwoord van u 

ontvangen op de volgende vragen: 

1. Hanteert de gemeente Hillegom criteria op basis waarvan de personen die de 

gemeente in eerste instantie aanschrijft om zich als voorzitter/stembureau 

lid/teller aan te melden worden geselecteerd. Zo ja, welke zijn deze criteria? Zo 

nee, op welke wijze komt dit dan tot stand? 

2. Hanteert de gemeente Hillegom vervolgens opnieuw criteria op basis waarvan de 

selectie van de bemensing van elk stembureau tot stand komt? Zo ja, welke zijn 

deze criteria? Zo nee, op welke wijze komt dit dan tot stand? 

3. Hanteert de gemeente Hillegom criteria op basis waarvan de aanwijzing tot teller 

tot stand komt? Zo ja, welke zijn deze criteria? Zo nee, op welke wijze komt dit 

dan tot stand? 

4. Hoe verklaart u dat iemand die heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn door de 

gemeente alsnog wordt benaderd terwijl mensen die op de reservelijst staan niet 

benaderd worden? 

5. Indien er mensen uit andere gemeenten in Hillegom als teller worden ingezet 

betreft dit dan ambtenaren? Zo nee, waarom worden zij dan wel als teller 

aangewezen, terwijl eigen inwoners van Hillegom worden gepasseerd?   


