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Z-15-23649 Ruimtelijke ontwikk eling Sjoukje Eringa Raadsvoorstel Vacature 

Nr.     3. Bestuur\6378  

B&W-besluit   09-02-2016  

Raadscommissie  18-02-2016   

Raad    03-03-2016  

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 

 

 

Wij stellen voor:  

1.  In te stemmen met de ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 

(ISG) 2016 en het opstarten van de procedure door het ontwerp te publiceren 

en ter inzage te leggen. 

 

Bestaand kader:  

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

Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte (2014) 

Intergemeentelijke Structuurvisie 2009 

Raadsbesluit 17-9-2015 over Beslispuntennotitie Herziening ISG 

 

Doelstelling:  

Een actueel intergemeentelijk kader voor de herstructurering van de Greenport Duin- 

en Bollenstreek.  

 

 

Inleiding: 

In september/oktober 2015 hebben de zes gemeenteraden van de 

greenportgemeenten unaniem ingestemd met de “Beslispuntennotitie Herziening ISG 

Duin- en Bollenstreek”. Uw raad besliste bij hamerslag op 17 september.   

De voorstellen uit deze notitie zijn verwerkt in de teksten van de voorliggende 

Ontwerp ISG 2016. Uw raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de Ontwerp ISG 

2016 en de procedure op te (laten) starten door het ter inzage leggen van de ontwerp 

ISG. 

 

Argumenten: 

1. Deze ontwerp ISG is een actualisatie van de ISG met behoud van de hoofdlijnen van 

beleid 

Alleen de hoofdstukken 2 en 3 zijn ongewijzigd overgenomen. Middels voetnoten zijn 

hierbij wel actualisaties aangegeven. De andere hoofdstukken zijn herschreven aan de 

hand van de Beslispuntennotitie. De teksten zijn ook verhelderd.  

De kaarten zijn geheel geactualiseerd, opnieuw getekend en gedigitaliseerd.  
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Financiële dekking: 

De kosten voor het herzien van de ISG worden gedekt uit de reguliere 

begrotingsbudgetten voor Ruimtelijke Ontwikkeling. 

 

Participatie: 

De leden van de Werktafels van stakeholders en mede-overheden zijn in de 

gelegenheid gesteld om commentaar te geven tijdens het opstellen van de concepten.   

De ontwerp ISG wordt in maart/april als ontwerp ter inzage gelegd voor een termijn 

van 6 weken. Een ieder kan een zienswijze indienen. De zienswijzen zullen we 

betrekken bij de vaststelling van de ISG. In het 2e/3e kwartaal zal de ISG voor 

vaststelling aan de raad worden voorgelegd. 

 

Urgentie: 

Hoog. In bijna alle ISG-gemeenten is het vaste praktijk, dat alleen de colleges 

instemming geven voor het opstarten van de ontwerpprocedures en worden de 

gemeenteraden hierover geïnformeerd. De ISG is een intergemeentelijke 

Structuurvisie, waarbij de ter visie legging gelijktijdig moet gebeuren. Dit vraagt een 

strakke planning van het proces.  

 

Kanttekeningen: 

1. Besluitvorming over ISG moet unaniem zijn 

De ISG 2009 is door de zes gemeenteraden vastgesteld als gezamenlijk wettelijk 

toetsingskader bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen en 

bestemmingsplanwijzigingen. Indien voorstellen tot aanpassing in één of meer 

gemeenten worden afgewezen blijft op dat punt de ISG 2009 van kracht.   

 

Ruimte- voor- Ruimteregeling  

De provinciale Ruimte-voor-Ruimteregeling is vervallen. Het streven is om een 

intergemeentelijke regeling op te zetten en daarbij de samenhang met de 

Greenportwoningen te versterken. 

 

Gezamenlijk beleid naast ISG 

Diverse onderwerpen die in de ontwerp-ISG2016 zijn opgenomen zullen door de 

gemeenten gezamenlijk, en waar nodig in overleg met de provincie, worden 

uitgewerkt. Dit betreft onder andere de procedure en criteria voor de algemene 

ontheffingsmogelijkheid, het op de juiste wijze faciliteren van schaalvergroting en de 

mogelijkheden voor verbreding van de agrarische bedrijfsvoering. Dit kan leiden tot 

aanpassing van de "Kadernota voor de Bestemmingsplannen Landelijk Gebied" of het 

opstellen van aanvullende beleidsdocumenten. Daarbij zal (conform het Plan van 

Aanpak voor de Herziening van de ISG) de status van deze "kadernota" nadrukkelijk 

bezien worden. 
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namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Ontwerp ISG 

- Evaluatie ISG 

 

Informatie bij: Sjoukje Eringa, S.Eringa@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537316. 
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Onderwerp: 

Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet; 

 

besluit:  

1. In te stemmen met de ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 

(ISG) 2016 en het opstarten van de procedure door het ontwerp te publiceren 

en ter inzage te leggen. 

 

Aldus besloten in de vergadering van 3 maart 2016 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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