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VERSLAG RAAD

Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer J. Broekhuis, burgemeester
de dames A. van Dijk (PvdA, vanaf punt 3), A. Heemskerk-Rekké
(Bloeiend Hillegom), J.A. Ringelberg (VVD), A.M. Ruigrok-Schoorl
(CDA), A. van Vliet (GroenLinks) en M.T.B.M. de Wit (BBH, vanaf punt
5) en de heren T.P. Adamse (D66), S. Boschma (D66), J. van Duffelen
(BBH), F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD), J. Grimbergen
(BBH), A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom), J.J.R. Jansen (Bloeiend
Hillegom), J.A. van Rijn (BBH), A.L.J. Slobbe (BBH) en F.Q.A. van Trigt
(CDA, tot punt 6b)
mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezige wethouders: mevrouw A.E. Snuif, de heren I.A.M. ten Hagen, A. de Jong en
F.J. Roelfsema
Afwezig:

mevrouw J.M.R. Rippner (BBH) en de heer F.R. Vrijburg (CDA)

1.

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 14:00 uur.
Door loting wordt de heer Boschma aangewezen als eerst stemmend lid.

2.

Vaststellen van de agenda
De raad voegt agendapunten 7 en 8 toe ter behandeling van twee moties van de
fractie van GroenLinks.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Mevrouw Verhaar spreekt in over de N208 in samenhang met de gehele
verkeerssituatie in Hillegom.

4.

Vragenkwartier
Mevrouw Van Vliet stelt vragen over de door de gemeente verspreide folder over
het hondenbeleid. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong.
De heer Van Trigt stelt vragen over de wet Markt en Overheid in relatie tot
sportclubs. Deze worden beantwoord door wethouder Roelfsema. De wethouder
zegt toe binnenkort een voorstel aan de raad voor te leggen tot voorkoming van
ongewenste effecten van de wet. Hij zegt tevens toe de raad te informeren over de
ingangsdatum van de wet.

5.

Programmarekening 2013
Wethouder De Jong zegt toe bij de volgende programmarekening alerter te zijn op
fouten in de teksten en tabellen. Wethouder Ten Hagen zegt toe in de tweede helft
van 2014 het HVVP met de raad te evalueren.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

6.

Kadernota 2015
a.
Algemene beschouwingen van de raadsfracties
De fractievoorzitters spreken hun algemene beschouwingen uit.
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Reacties van de fracties op deze beschouwingen.
Reactie van het college.
Wethouder Roelfsema zegt toe in het toegezegde raadsvoorstel over de wet Markt
en Overheid aandacht te besteden aan het eigenaarschap van accommodaties,
huurprijzen hiervan en gemeentelijke subsidies.
Discussie over algemene beschouwingen.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter schorst de vergadering om 17:53 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 19:30 uur
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b.
Bespreking van amendementen en moties bij de Kadernota 2015
(voor amendementen en moties zie bijlage)
Programma 3 Veiligheid en handhaving
Mevrouw Van Vliet (GroenLinks) dient motie 2 in.
Programma 2 Maatschappij
Mevrouw Ruigrok dient namens de fractie van het CDA motie 1 in.
Programma 4 Beheer openbare ruimte
De heer De Goeij dient namens de fractie van de VVD amendement 1 in.
Mevrouw Van Vliet (GroenLinks) dient amendement 2 in.
Mevrouw Ruigrok dient namens de fractie van het CDA motie 3 in.
Wethouder Ten Hagen zegt toe de raad de benodigde informatie te verschaffen
om vooraf een afweging te kunnen maken tussen herinrichting en (groot)
onderhoud van de N208 vanaf de Maerten Trompstraat tot de gemeentegrens.
Mevrouw Ruigrok trekt motie 3 in.
De heer Jansen dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom motie 4 in.
Wethouder Ten Hagen zegt toe bij de evaluatie van het HVVP aandacht te
besteden aan de bewegwijzering.
De heer Jansen trekt motie 4 in.
Paragraaf G
Lokale heffingen
De heer Evers dient namens de fractie van BBH amendement 3 in. Wethouder De
Jong zegt toe eind 2014 en eind 2016 de overlast door honden te meten om na
te gaan of deze vermindert door afschaffing van de hondenbelasting. De heer
Evers wijzigt amendement 3.
De heer Adamse dient namens de fractie van D66 amendement 4 in. Na een
opmerking van wethouder De Jong wijzigt de heer Adamse amendement 4.
Algemeen
Mevrouw Van Dijk (PvdA) dient motie 5 in.
Wethouder De Jong zegt toe vóór de behandeling van de Programmabegroting
2015 een nieuwe Financiële beheersverordening aan de raad voor te leggen en
daarin aandacht te besteden aan de (on)wenselijkheid van een post Onvoorzien
en de hoogte ervan.
Mevrouw Van Vliet (GroenLinks) dient amendement 5 in.
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Stemmingen over amendementen op de Kadernota 2015
Mevrouw Heemskerk en de heer Jansen leggen een stemverklaring af over
amendement 1.
De raad neemt amendement 1 aan. De heren Van Heusden en Jansen zijn tegen.
De overige leden zijn vóór.
De raad verwerpt amendement 2. De fracties van GroenLinks, D66 en PvdA zijn
vóór. De overige fracties zijn tegen.
De heer Van Heusden legt namens de fractie van Bloeiend Hillegom een
stemverklaring af over amendement 3.
De raad neemt amendement 3 aan. De fracties van GroenLinks, PvdA en Bloeiend
Hillegom zijn tegen. De overige fracties zijn vóór.
De raad neemt amendement 4 aan. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen.
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De raad verwerpt amendement 5. De fractie van GroenLinks en Bloeiend Hillegom
zijn vóór. De overige fracties zijn tegen.
Stemming over de Kadernota 2015
De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit.
Stemmingen over de moties bij de kadernota 2015
Mevrouw Van Dijk legt een stemverklaring af over motie 1.
De raad neemt motie 1aan. De fracties van PvdA en D66 zijn tegen. De overige
fracties zijn vóór.
De raad verwerpt motie 2. De fracties van GroenLinks en Bloeiend Hillegom zijn
vóór. De overige fracties zijn tegen.
De raad neemt motie 5 aan. De fracties van VVD en CDA zijn tegen. De overige
fracties zijn vóór.
7.

Motie (Proef)boringen schaliegas
Mevrouw Van Vliet dient een motie in (zie bijlage).
Na discussie trekt mevrouw Van Vliet de motie in.

8.

Motie Schrappen diagonaal struinpad in de Vosse- en Weerlanerpolder
Mevrouw Van Vliet dient een motie in (zie bijlage).
Na discussie trekt mevrouw Van Vliet de motie in.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:27 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 juli 2014.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

J. Broekhuis
voorzitter
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AMENDEMENT 1 (aangenomen)
Onderwerp: Kadernota 2015, Prg.4 – Verlichting fietspad
Ingediend door de heer De Goeij namens de fractie van de VVD
Tekst amendement
Aan conceptbesluitpunt 1 toe te voegen:
met dien verstande dat
- in Programma 4, onder prestatieveld 4.1 Infrastructuur eerste paragraaf wordt
vervangen door:
Reflectoren langs toekomstig fietspad Hillegom-Bennebroek
De gemeenteraad houdt niet langer vast aan de wens uitgebreide openbare
verlichting langs het fietspad aan te brengen, maar vindt dat verlichting door
reflectoren volstaat.
Effect: voldoende verlichting langs het fietspad met minimaal negatief effect op de
fauna.
Welk bedrag is nodig: De aanleg wordt geraamd op € 30.000, de lasten zijn
opgenomen in de berekeningen.
Dekking: Binnen de begroting zijn geen middelen voorhanden.
- de berekeningen en de diverse tabellen hieraan worden aangepast.
Toelichting:
In de kadernota is een budget voor verlichting van € 150.000 opgenomen voor
verlichting van het toeristisch fietspad Vosse- en Weerlanerpolder. Dit budget is
gereserveerd naar aanleiding van een aangenomen motie van de raad (100603),
waarbij de raad het college heeft opgedragen om langs het fietspad lichtmasten aan
te brengen met een dimmer. Deze wensen worden niet langer meer onderschreven.
Wij zijn van mening dat een recreatief fietspad geen dure verlichting behoeft.
Verlichting in de Vosse- en Weerlanerpolder heeft bovendien een negatief effect op
de fauna. Voor het gebruik in het donker volstaan reflectoren. Ook is er een goed
verlichte noord-zuidverbinding langs de N208.
AMENDEMENT 2 (verworpen)
Onderwerp: Kadernota 2015, Prg.4 – Natuurvriendelijke oevers
Ingediend door mevrouw Van Vliet (GroenLinks)
Tekst amendement
Aan conceptbesluitpunt 1 toe te voegen:
met dien verstande dat in Programma 4, onder prestatieveld 4.1 Infrastructuur bij het
hoofdstuk Vervanging beschoeiingen Noorder Leidsevaart en bij het hoofdstuk
Vervanging diverse beschoeiingen wordt toegevoegd:
Beschoeiingen die vervangen moeten worden, zullen waar mogelijk worden vervangen
door natuurlijke oevers.
Toelichting:
Oevers moeten regelmatig onderhouden worden. Hiervoor is een onderhoudsplan.
Als bij een waterpartij, sloot of andere waterverbinding oevers vervangen of
aangepast moeten worden zal het in een aantal gevallen mogelijk zijn om
kostenneutraal een natuurvriendelijke oever aan te leggen. Dit is veiliger voor
kinderen, beter voor de flora en fauna in ons dorp.
Ook het hoogheemraadschap pleit voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.
Zij werken zelf hard aan het vergroten van het aantal natuurvriendelijke oevers en
het zou goed zijn als de gemeente Hillegom hen hierbij ondersteunt door dit
initiatief over te nemen.
Volgens het hoogheemraadschap zijn natuurvriendelijke oevers
4
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belangrijk voor de waterkwaliteit. Hoe meer de natuur haar gang kan gaan, hoe
hoger de kwaliteit van het water. Het water ziet er dan ook helder uit.
 goed voor plant en dier. Natuurvriendelijke oevers zijn vaak een broedplaats, er
worden eitjes afgezet en jonge dieren komen er tot leven. Andere dieren
gebruiken de oever dan weer om te schuilen op jacht naar een prooi (snoeken
bijvoorbeeld).
 prettig om naar te kijken. De natuur in een natuurvriendelijke oever is uitbundig,
er is een grote soortenrijkdom en het water is mooi helder.
Natuurvriendelijke oevers hebben een basis in het landelijk beleid voor natuur-,
milieu- en waterbeheer. Denk hierbij aan de nota Waterhuishouding, het
Natuurbeleidsplan, het Nationaal Milieubeleidsplan, het Nationaal Milieubeleidsplan
Plus en de nota Ruimtelijke ordening. In al deze voorschriften en wetgeving wordt
een duurzame ontwikkeling geregeld van ruimte, milieu en waterhuishouding in de
Nederlandse samenleving voor de lucht, het water en de bodem. Om dit te bereiken
is het noodzakelijk dat verschillende overheidsinstanties nauw met elkaar
samenwerken. Ook hiervoor is het goed om dit als gemeente te ondersteunen en de
samenwerking te zoeken om de aanleg van natuurvriendelijke oevers op zoveel
mogelijk plaatsen te realiseren.
AMENDEMENT 3 (aangenomen na wijziging)
Onderwerp: Kadernota 2015, Paragraaf G, Hondenbelasting
Ingediend door de heer Evers namens de fractie van BBH
Tekst amendement
Het beslispunt aan te vullen met: Het afschaffen van de hondenbelasting per 1 januari
2015.
Toelichting:
Overwegende dat: Er van het heffen van hondenbelasting een verkeerd signaal
uitgaat. Inwoners gebruiken de hondenbelasting regelmatig als excuus om de
hondenpoep niet op te ruimen.
In het huidige coalitieprogramma is afgesproken dat per 1januari 2015 geen
hondenbelasting meer geheven gaat worden door de gemeente Hillegom.
Wijziging t.o.v. versie 1:
Aan het amendement toegevoegd: ten laste van de post Onvoorzien.
AMENDEMENT 4 (aangenomen na wijziging)
Onderwerp: Kadernota 2015, Paragraaf G, OZB niet-woningen
Ingediend door de heer Adamse namens de fractie van D66
Tekst amendement
Aan conceptbesluitpunt 1 toe te voegen :
met dien verstande dat
- op blz. 28, de laatste regel van Onroerend zaakbelasting wordt gewijzigd in: “Wij
kiezen ervoor optie 2 toe te passen”;
- de bedragen in de diverse tabellen dienovereenkomstig worden aangepast.
Toelichting:
In de kadernota wordt door het college voorgesteld om de derving van de
opbrengsten door leegstand ten laste te laten komen van de gemeente. D66 vindt
dat daardoor geen prikkel uitgaat naar de eigenaren van deze niet-woningen om met
een lagere huur genoegen te nemen. Wij zijn het dan ook niet eens met dit voorstel,
waarbij de rekening (€ 50.000) van de leegstand bij de gemeente wordt neergelegd.
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Het is binnen de systematiek van de OZB niet mogelijk om de eigenaren van deze
leegstaande panden hiervoor extra te belasten, vandaar dat dit bedrag zal moeten
worden verdeeld over alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen.
Daartegenover stellen wij wel voor om dan ter (algemene) compensatie geen
inflatiecorrectie toe te passen. Dat betekent een lagere opbrengst van € 41.000.
Per saldo betekent dit een structureel voordeel van de gemeente van € 9.000.
Wijziging t.o.v. versie 1:
‘optie 2’ vervangen door ‘optie 1’.
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AMENDEMENT 5 (verworpen)
Onderwerp: Kadernota 2015 Opgenomen bedragen voor flexibiliteit en onvoorzien
Ingediend door mevrouw Van Vliet (GroenLinks)
Tekst amendement
Aan het conceptbesluit toe te voegen :
Met dien verstande dat op blz. 5, de tekst onder Tabel 2 wordt geschrapt
(“Opgenomen bij de nieuwe activiteiten is een bedrag voor flexibiliteit" t/m "Daarom
is deze gevuld met een bedrag van €5,00 per inwoner, totaal €105.295”).
De bedragen in de diverse tabellen worden dienovereenkomstig aangepast.
Toelichting:
Vorig jaar hebben we juist het besluit genomen om bezuinigingsmaatregelen te
nemen, om ook in de toekomst financieel gezond te blijven en al onze taken te
kunnen blijven uitvoeren.
De post onvoorzien is een paar jaar geleden geschrapt en deze post terug te brengen
vond in 2013 onvoldoende steun in de gemeenteraad. Het nu opnieuw agenderen
lijkt niet erg consequent uitvoeren van beleid.
De argumentatie waarom er op nieuwe activiteiten verschillende percentages
aanvullend begroot worden ontbreekt, waardoor het nu meer op een blanco cheque
lijkt, in plaats van weldoordachte uitvoering van beleid. De raad heeft hier bovendien
erg weinig zicht op, omdat de inzet van deze middelen aan het college is.
Het gaat om veel geld in totaal, waarvoor het logisch is dat in het kader van
transparantie de burger het recht heeft om vooraf te weten waar het geld aan
besteed wordt.
Als het college van mening is dat er nieuwe activiteiten ontwikkeld moeten worden
staat het hen vrij om middels een gericht voorstel in de raad alsnog de financiële
middelen voor de uitvoering hiervan ter beschikking te krijgen.
MOTIE 1 (aangenomen)
Onderwerp: Kadernota 2015 Prg. 2 Reserve decentralisaties sociaal domein
Ingediend door mevrouw Ruigrok namens de fractie van CDA
Tekst motie
De raad,
overwegende dat
- de gemeente Hillegom als uitgangspunt voor de drie decentralisaties heeft dat
het rijksbudget het werkbudget is maar dat niet met zekerheid te zeggen valt of
dit haalbaar zal zijn;
- de gemeente Hillegom een reserve WMO kent met een plafond van 1,2 miljoen
euro;
- het de bedoeling is dat deze reserve als achtervang dient wanneer het rijksbudget
voor de nieuwe WMO niet toereikend is;
- naast de decentralisatie WMO ook de Jeugdzorg en Participatie (werk)
gedecentraliseerd worden;
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-

er bij Jeugdzorg en Participatie ook overschrijding van het door het rijk
beschikbaar gestelde budget plaats zou kunnen vinden;
- hier geen specifieke reserves voor beschikbaar zijn;
- met de budgetten voor de 3 decentralisaties onderling geschoven mag worden,
van mening dat
- het praktisch is wanneer er bij overschrijding van de budgetten van Jeugdzorg en
Participatie net als bij de WMO een reserve is waaruit geput kan worden zodat de
algemene reserve hier niet mee belast hoeft te worden;
- het eveneens praktisch is wanneer er voor de drie decentralisaties één reserve is;
- een hoger plafond wenselijk is wanneer er voor de drie decentralisaties bij
overschrijding van het rijksbudget uit één reserve kan worden geput,
verzoekt het college
- te beoordelen of het wenselijk en mogelijk is de reserve WMO om te vormen tot
een reserve 3D waaruit geput kan worden bij overschrijdingen van het rijksbudget
van alle drie de decentralisaties;
- wanneer dit wenselijk en mogelijk is de raad dit voor te stellen en daarbij tevens
een voorstel te doen voor de hoogte van het plafond van de reserve 3D
en gaat over tot de orde van de dag.
MOTIE 2 (verworpen)
Onderwerp: Kadernota 2015 Prg. 3 Inzet BOA’s
Ingediend door mevrouw Van Vliet (GroenLinks)
Tekst motie
De raad,
overwegende dat,
- Handhaving een belangrijke schakel is in het veiligheidsgevoel van onze inwoners
- De gemeente als taak heeft de handhaving goed te organiseren
- Voor de handhaving binnen de gemeentegrenzen de gemeente Buitengewoon
Opsporings Ambtenaren (BOA’s) kan inzetten.
- De formele bevoegdheid van de inzet van de BOA’s bij het college behoort.
Van mening dat:
- De gemeenteraad, als hoogste orgaan binnen de gemeente, goed geïnformeerd
zou moeten zijn over de inzet van de BOA’s, zodat ze haar controlerende
bevoegdheid goed kan uitvoeren.
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
- Nog voor de begrotingsbehandeling in het 3e kwartaal van 2014 openheid te
geven in de huidige inzet van de BOA’s
- De gemeenteraad in een informatieavond goed te informeren over de afwegingen
die ten grondslag liggen aan de huidige inzet
- Tijdens deze avond met de raad te overleggen of de huidige inzet als het meest
wenselijk wordt gezien vanuit de gemeenteraad.
- De standpunten vanuit de raad zwaarwegend mee te nemen in de nieuwe
invulling van ureninzet voor 2015 van de BOA’s
en gaat over tot de orde van de dag.
MOTIE 3 (ingetrokken)
Onderwerp: Kadernota 2015 Prg. 4 Onderhoud N208 fase 3
Ingediend door mevrouw Ruigrok namens de fractie van CDA
Tekst motie
De raad,
overwegende dat
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-

in de kadernota 2015 gevraagd wordt € 4.500.000,- te bestemmen voor het
herinrichten van de 3e fase van de N208;
- tot de aanleg van een noordelijke ontsluiting Greenport ten noorden van Hillegom
nog niet besloten is;
- er volgens het college meer dan beperkte onderhoudsmaatregelen nodig zijn om
het stuk van de N208 vanaf de Maerten Trompstraat tot aan de gemeentegrens
op een acceptabel niveau van onderhoud te houden,
van mening dat
- er de komende jaren behoefte zal zijn aan middelen om nog andere belangrijke
projecten in Hillegom mogelijk te maken;
- als dit qua onderhoud mogelijk is, gewacht moet worden op besluitvorming over
de Noordelijke Ontsluiting Greenport zodat duidelijk is wat dit betekent voor de
(herinrichting van) de 3e fase van de N208;
- de N208 vanaf de Maerten Trompstraat tot aan de gemeentegrens op een
acceptabel niveau van onderhoud gehouden moet worden,
verzoekt het college
- voordat begonnen wordt met het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting
van de 3e fase van de N208, te onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om
de N208 vanaf de Maerten Trompstraat tot aan de gemeentegrens nog in ieder
geval 10 jaar op een acceptabel niveau van onderhoud te houden zodat volledige
herinrichting van dit deel van de N208 voorlopig uitgesteld kan worden;
- de raad hierover te informeren en daarbij aan te geven wat de kosten van deze
maatregelen zijn zodat de raad een afweging kan maken tussen herinrichting en
(groot) onderhoud
en gaat over tot de orde van de dag.
MOTIE 4 (ingetrokken)
Onderwerp: Kadernota 2015 Prg. 4 Bewegwijzering in Hillegom
Ingediend door de heer Jansen namens de fractie van Bloeiend Hillegom
Tekst motie
De raad,
van mening dat
- de gemeente Hillegom een uitstraling verdient die past bij de ambities om het
toerisme te bevorderen;
- er langs de Hillegomse straten nog diverse in verouderde staat verkerende
wegwijzers zijn die niet in één oogopslag duidelijk zijn;
- het splitsen van de route voor personenauto’s en vrachtverkeer naar Nieuw
Vennep op de rotonde Meerlaan leidt tot een onnodige verhoging van
verkeersbewegingen op het zuidelijke stuk van de N208,
overwegende dat
- is afgesproken dat de wegwijzers langs de nieuwe N208 niet meer teruggeplaatst
gaan worden;
- dit voor het burgerpanel een onderwerp is geweest van een enquête;
- de aanleiding voor de routesplitsing op de rotonde Meerlaan, namelijk het verbod
voor vrachtverkeer door Beinsdorp te rijden, is opgeheven;
- ook navigatieapparatuur die weg aangeeft;
- er een meer eigentijdse wijze is om de weg te vinden in de vorm van een app,
zoals in meer gebieden reeds in gebruik is,
van oordeel dat
- de bewegwijzering in Hillegom verbetering verdient;
- ook het wegbeeld verbetert bij verbetering van de bewegwijzering;
- een speciale app voor Hillegom de bewegwijzering kan overnemen en
vereenvoudigen,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
8

- de verouderde wegwijzers te verwijderen binnen een termijn van een half jaar;
- voor Hillegom een wegwijzer-app in te laten richten
en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE 5 (aangenomen)
Onderwerp: Kadernota 2015 Beoordelingskader personeelsuitbreiding
Ingediend door mevrouw van Dijk (PvdA)
Tekst motie
De raad,
overwegende dat
- in deze kadernota voorstellen voor uitbreiding personeel gedaan worden waarop
de raad het budget beschikbaar moet stellen;
- er geen separaat voorstel komt om de personele uitbreiding beter te kunnen
beoordelen;
- personeelskosten een grote, structurele post zijn op onze begroting;
- uitbreiding van personeel een gezamenlijke aangelegenheid is van gemeenteraad
en college, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid: het college gaat over
personele uitbreiding, de raad over het budget,
van mening dat
- college en raad beide in de gelegenheid moeten zijn om een afweging te maken,
college en gemeentesecretaris over de functie en kwaliteit van de functionaris,
de raad over het juist inzetten van het budget;
- de raad behoefte heeft aan een nader voorstel, zonder op de stoel van het
college te willen zitten, om goed invulling te kunnen geven aan het budgetrecht
van de raad;
- door een algemeen beoordelingskader voor personele uitbreiding op te stellen,
deze en eventueel volgende uitbreidingsverzoeken op uniforme wijze kunnen
worden beoordeeld,
verzoekt het college
- een beoordelingskader op te stellen voor personele uitbreiding, waarbij de
uitbreiding in ieder geval wordt afgezet tegen de huidige organisatie;
- dit beoordelingskader beschikbaar te hebben bij de behandeling van de
Programmabegroting 2015
en gaat over tot de orde van de dag.
MOTIE (ingetrokken)
Onderwerp: (Proef)boringen schaliegas
Ingediend door mevrouw Van Vliet (GroenLinks)
Tekst motie
De Raad,
constaterende dat
 de minister van economische zaken op 26 augustus 2013 een presentatie heeft
gegeven over het onderzoeksrapport naar de gevaren van schaliegasboringen;
 het Rijk overweegt de winning van schaliegas in Nederland te gaan toestaan;
 de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie weliswaar het besluit
over proefboringen een tot anderhalf jaar heeft uitgesteld, maar op basis van
onderstaande overwegingen het gewenst is standpunten in te nemen;
 de Europese Commissie dit voorjaar een consultatie heeft gehouden over de
wenselijkheid van schaliegaswinning in de EU en daarbij nadrukkelijk om de
standpunten van lokale overheden heeft gevraagd;
 de gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verstrekken
die nodig kan zijn voor eventuele (proef)boringen;
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Hillegom in een gebied ligt waarvan door TNO is aangetoond dat er schaliegas
ondergronds aanwezig is (zie bijlage: kaart van Nederland met
schaliegasgebieden),
van mening dat
 de winning van schaliegas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden;
 de winning van schalie- en steenkoolgas een hindernis vormt voor een spoedige
transitie naar duurzame energie en het landschap en de leefbaarheid aantast;
 proefboringen naar en eventuele winning van schaliegas risico’s met zich
meebrengen, bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening, die nog
onvoldoende zijn onderzocht;
 de mogelijke risico’s voor grond- en drinkwater, diepe bodemlagen,
bodemstabiliteit en natuur en milieu in het algemeen van (proef-) boring en
winning van schaliegas nog niet volledig in beeld zijn gebracht;
 winning van schaliegas in strijd is met de gemeentelijke duurzaamheidsambities,
spreekt zich onder de huidige omstandigheden en bij de huidige wetenschap uit
tegen (proef)boringen naar en winning van schaliegas in en rond het gebied waar
Hillegom deel van uitmaakt
en verzoekt het college
 (proef)boringen en winning van schaliegas met de hem ten dienste staande
middelen tegen te gaan, zolang op onder meer bovenstaande punten geen
duidelijkheid bestaat
en gaat over tot de orde van de dag.
MOTIE (ingetrokken)
Onderwerp: Schrappen diagonaal struinpad in de Vosse- en Weerlanerpolder
Ingediend door mevrouw Van Vliet (GroenLinks)
Tekst motie
De Raad,
Constaterende dat:
- De gemeente bezig is met de herinrichting van de Vosse- en Weerlanerpolder;
- Voor de herinrichting ontvangt de gemeente subsidie waar de voorwaarde aan is
verbonden dat er minimaal 1650 meter wandel/beheerpad wordt aangelegd.
- Bij de herinrichting van de Vosse- en Weerlanerpolder worden struinpaden
aangelegd. Deze zouden volgens het bestemmingsplan zoveel mogelijk langs de
randen van het gebied worden gelegd om verstoring van de weidevogels zo veel
mogelijk te voorkomen;
- Er nu ook een diagonaal struinpad, dwars door het gebied wordt aangelegd. Dit
pad zal een veel groter verstorend effect hebben op de flora en fauna in dit
gebied dan paden langs de randen van het gebied.
Van mening dat:
- Het diagonale pad niet noodzakelijk is om de subsidie te kunnen ontvangen. Bij
het schrappen van het diagonale struinpad zal nog 1730 meter
wandel/beheerpad overblijven. Daarmee wordt ruim voldaan aan de eisen van alle
subsidieverstrekkers.
- Het schrappen van dit diagonale pad zal de recreatie in het gebied niet of
nauwelijks schaden.
- De paden langs de randen van het gebied bieden voor de recreant voldoende
mogelijkheid om zicht te hebben op de natuur in het gebied.
Verzoekt het college:
Het diagonale struinpad te schrappen uit het plan en de aanleg van dit pad niet
tot uitvoering te brengen.
en gaat over tot de orde van de dag.
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