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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-57025\3. Bestuur\6980 
Datum voorstel:   29 september 2016 
Datum collegevergadering:  11 oktober 2016 

Datum raadscommissie:  27 oktober 2016 
Datum raadsvergadering:   10 november 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. De Jong 

Behandelend ambtenaar:   Hein van Amstel 
E-mailadres:   h.vanamstel@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 -537348 

 
Agendapunt:  -- 
 

Ruimtelijke ontwikkeling Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Aankoop Leidsestraat 1f 
 

 

Wij stellen voor 
 

1. In te stemmen met de aankoop van de woning aan de Leidsestraat 1f , kadastraal 
bekend gemeente Hillegom, sectie C, nummer 2100, groot 3 are 95 ca., inclusief 

bijkomende kosten voor een totaalbedrag van € 460.000,-. 
2. Hiervoor in te stemmen met begrotingswijzigingsnummer 12. 

 

 

Inleiding 
In het kader van de herinrichting van de N208 zijn in 2013 met de heer Vos diverse 
gesprekken gevoerd over (onder meer) de verwerving van zijn woning aan de 

Leidsestraat 1f. Die gesprekken hebben toen niet geleid tot aankoop van de woning met 
ondergrond en aanhorigheden. Inmiddels heeft de gemeente over deze kwestie opnieuw 
contact gezocht met de heer Vos de afgelopen periode. Dat heeft dit maal wel 

geresulteerd in overeenstemming over de aankoop van de woning als verwoord in de bij 
dit besluit behorende brief, geregistreerd Post Uit 51291.  
De vergoeding aan de heer Vos beloopt een bedrag van € 390.000,-. Dit bedrag is 

opgebouwd uit de koopsom voor de woning ad € 375.000,- en een tegemoetkoming in 
de verhuis- en herinrichtingskosten van € 15.000,-.  
 

Argumenten 
 
1.1 De verwerving bevordert de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. 
De aankoop geschiedt met het oogmerk de verkeersveiligheid te verbeteren en de 
doorstroming ter plaatse te bevorderen.  
Bij het grootonderhoud (reconstructie N208) bleek de inpassing en ontsluiting van de 

woning moeilijk realiseerbaar vanwege ruimtegebrek ter plaatse.    
Een en ander had tot gevolg dat er geen opstelstrook voor rechtsaf verkeer richting de 
Olympiaweg kon worden aangelegd. Verkeerskundig gezien een onwenselijke situatie. 

Door nu alsnog tot verwerving en sloop van de woning over te gaan kan die rechtsaf 
strook voor het verkeer uit richting Lisse alsnog aangelegd worden. De effecten van een 
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dergelijke strook zijn dat de doorstroming van het doorgaande verkeer op de 
Leidsestraat verbetert en de onveilige situaties tussen gemotoriseerd (afslaand) verkeer 
en fietsers (die rechtdoor gaan) worden geadresseerd.  

  
2.1 De te maken kosten zijn acceptabel.  
In het licht van het oplossen van het verkeersknelpunt als hiervoor omschreven zijn de 

te maken kosten voor de aankoop en de sloop van de woning acceptabel te noemen. 
Enerzijds nemen wij in aanmerking dat de aankoopprijs van de woning het resultaat is 
van onderhandelingen met de heer Vos en dat met de sloop van de woning kapitaal 

wordt vernietigd. 
Anderzijds maakt het (duurzame) maatschappelijke belang van de verkeersveiligheid, 
dat we dienen met deze aankoop, het verdedigbaar dat de gemeente deze kans grijpt. 

Daarbij vormt het financiële onderhandelingsresultaat sec dan ook niet het uitgangspunt 
bij deze aankoop. 
 

1.3 De gemeente behoudt zo de regie over de planning. 
Bij positief besluit volgt na de overdracht zo snel mogelijk de sloop van de woning en 
aansluitend de inrichting met zorgeloos groen (met eventueel enkele parkeerplaatsen). 

Hierbij wordt rekening gehouden met de aanpassing van de Leidsestraat door het 
(alsnog) aanleggen van een rechtsaf strook en het aanpassen van de VRI. De aanpassing 
van de weg vindt niet op korte termijn plaats. Het college zal daarvoor een voorstel doen 

en hiervoor een gunstig moment afwachten waarbij we rekening houden met de 
overlast. 
 

Kanttekeningen 
Door niet in te stemmen met dit voorstel hoeft de gemeente de gevraagde investering 
niet te doen. Daarmee is dan wel de kans verkeken om binnen een zelf gekozen 

tijdsbestek een relevant verkeerskundig probleem op de doorgaande weg door het dorp 
op te lossen. 
 

Financiële consequenties 
De dekking van de benodigde gelden loopt via de post onvoorzien. 
 

De totale kosten zijn uit te splitsen in: 
- Koopsom woning € 375.000,- 
- Bijkomende kosten € 15.000,- 

- Sloopkosten € 25.000,-  
- Herinrichtingskosten € 35.000,- 
- Onvoorzien € 10.000,- 

Totaal krediet € 460.000,- 
 

Aanpak / uitvoering / participatie 

- De wederpartij, de heer Vos informeren over uw besluit. 
- Bij positief besluit de notaris in kennis stellen met het verzoek de overdracht voor 

te bereiden. 

- De voorbereiding van de sloop en herinrichting uit te zetten bij team Openbare 
Ruimte. 

 

Urgentie 
Het heeft de voorkeur om de verkopende partij op de kortst mogelijke termijn 
duidelijkheid te bieden over de totstandkoming van de transactie. De eerst volgende   

raadsvergadering waarop die duidelijkheid kan worden verkregen is die van 10 
november 2016. 
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Bijlagen / achtergrondinformatie 
De brief, onder voorbehoud van uw instemming, waarin de overeenstemming met de 

heer Vos over de aankoop is vastgelegd (geregistreerd onder nr. Post Uit 51291  
d.d. 21-09-2016). 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van het college van 11 oktober 2016, 
 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 
 
 

besluit: 
 

1. In te stemmen met de aankoop van de woning aan de Leidsestraat 1f , kadastraal 

bekend gemeente Hillegom, sectie C, nummer 2100, groot 3 are 95 ca., inclusief 
bijkomende kosten voor een totaalbedrag van € 460.000,-. 

2. Hiervoor in te stemmen met begrotingswijzigingsnummer 12. 

 
 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 november 2016, 

 
 
 

 
de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


