
Raadsvoorstel Besluitvormend

Projectbudget Project entree N207/N208 Hillegom - Lisse

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-116493
datum voorstel: 27 juli 2020
datum collegevergadering: 18 augustus 2020
datum raadsvergadering: 17 september 2020
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Dhr. J. van Rijn
behandelend ambtenaar: Jacoline Hoogenboom
e-mailadres: J.Hoogenboom@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Een projectbudget beschikbaar te stellen van €96.680,-, ten laste van de 
algemene reserve voor het project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse wat 
onderdeel is van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020;

2. Begrotingswijziging nummer A08 vast te stellen, waarmee het projectbudget 
beschikbaar komt voor het project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse.

Inleiding
Met het Gebiedsprogramma hebben de zes gemeenten van de Duin- en Bollenstreek 
(Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Teylingen) en de provincie Zuid-
Holland een grote ambitie neergezet. Deze is om gezamenlijk op gebiedsniveau de 
identiteit, belevingsmogelijkheden en de biodiversiteit te versterken. Een onderdeel 
hiervan is ook om de ecologische dooradering van het gebied een impuls te geven. Twee 
concrete projecten uit het gebiedsprogramma zijn ‘entrees’ en ‘bloeiende bermen’. 

In de visie-uitwerking ‘Uitstraling Duin- en Bollenstreek: bermen en entrees’ vastgesteld 
door het college op 9 oktober 2018 is ook de entree vanaf de N207 tussen Lisse en 
Hillegom uitgewerkt. De entree vanaf de N207 naar de N208 is waarschijnlijk de meest 
gebruikte entree, maar ook de minst aantrekkelijke. Het bedrijventerrein is prominent 
aanwezig. Tussen gebouwen door is beperkt zicht op het landschap. De invulling van de 
bermen en rotondes vertoont weinig samenhang: deze entree kan meer allure gebruiken. 

Het bureau OKRA Landscape Architects heeft een ontwerpvisie gemaakt voor deze entree. 
Hiermee willen we de verrommeling weghalen, een bloemrijkere omgeving creëren en  
zorgen dat mensen zich uitgenodigd voelen om het gebied verder te verkennen. Het 
ingenieursbureau Rodewijk heeft van deze gebiedsvisie een Definitief Ontwerp (DO) 
gemaakt. Voor dit project is regionale subsidie beschikbaar van Holland Rijnland, en 
provinciale subsidie (Sgg). Het project wordt samen met de gemeente Lisse uitgevoerd.



Het college verzoekt de raad om een projectbudget voor de gemeentelijke bijdrage aan 
dit project.

Bestaand kader en context
 Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016 – 2020
 Uitstraling Duin- en Bollenstreek: bermen en entrees 9 mei 2018

Beoogd effect
Het doel is om de identiteit en uitstraling van de Duin- en Bollenstreek op gebiedsniveau 
te versterken, en tegelijkertijd de biodiversiteit en ecologische dooradering van het gebied 
een impuls te geven. In het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020 zijn 
doelstellingen opgenomen waaraan projecten binnen het programma moeten voldoen: 
A Algemeen
1: Identiteit versterken
2. Vergroten belevingsmogelijkheden
3: Versterken Natuurwaarden; bloemrijke bermen dragen bij aan het inrichten van het 
landschap voor insecten (bijenlandschap)
B Specifiek
Dit project sluit aan bij de volgende (van de tien) subdoelen van het gebiedsprogramma:
1. Parels versterken
De entree loopt door naar Landgoed Keukenhof, dat is geïdentificeerd als een parel in het 
Gebiedsprogramma.
2. Herkenbare, fraaie entrees realiseren: dit project is onderdeel van de Visie Uitstraling 
Duin- en Bollenstreek bermen en entrees. De gehele entree zone wordt waar mogelijk met 
aantrekkelijke beplanting aangeplant/ ingezaaid. Er wordt één geheel van de entreezone 
gemaakt.
3. Jaarrond bloemen zichtbaar maken: er is gekozen voor bermtypen uit de Visie 
Uitstraling Duin- en Bollenstreek. De visie steekt in op een combinatie van planten die 
bijna jaarrond bloeien en voor een aantrekkelijke berm zorgen.
4. Belevingsmogelijkheden langs routenetwerken toevoegen: door het aantrekkelijke 
bloeiende karakter van de zone wordt de route interessanter om in de toekomst aan te 
laten sluiten op het wandel- en het fietsknooppuntennetwerk. Hiermee draagt het ook bij 
aan het subdoel ‘kwaliteitsverbetering van de routenetwerken’. De inrichtingselementen 
zorgen voor plekken om te rusten en te spelen.
5. Het unieke verhaal van de Duin- en Bollenstreek vertellen en het beschermen en 
verbeteren van het kenmerkende cultuurhistorische landschap: door de landschapstypen 
te versterken wordt het landschap beter leesbaar. Zo komt het unieke karakter van de 
streek beter tot haar recht.
6. Meer biodiversiteit in de Bollenstreek: door gebruik te maken van veel verschillende 
aantrekkelijke planten wordt de biodiversiteit gestimuleerd.

Argumenten
1.1 Investeren in projecten zoals afgesproken in het gebiedsprogramma. 
Dit project past in het kader van de afspraken die zijn gemaakt in het gebiedsprogramma 
B(l)oeiende Bollenstreek 2016 -2020 en de daaropvolgende samenwerkingsovereenkomst 
die getekend is om met elkaar de uitstraling van de Duin- en Bollenstreek op 
gebiedsniveau te willen versterken;
1.2 Doelen worden behaald die op regionaal niveau zijn afgesproken.
Verstreken van identiteit, vergroten van de belevingsmogelijkheden, versterken van de 
natuurwaarden;
2.1 Het is de bevoegdheid van de raad om een begrotingswijziging vast te stellen.



Kanttekeningen
1.1. Risico op het mislopen van subsidie; 
Als de gemeente Hillegom niet voor 50% kan meebetalen aan dit project dan komt 
uitvoering van dit project in gevaar. De gemeente Lisse kan dit project niet alleen dragen. 
Dit project behoort nog tot de subsidie afspraak van het gebiedsprogramma 2016-2020, 
na 2020 stelt de provincie geen subsidie meer beschikbaar voor het gebiedsprogramma. 

1.2 De investeringen van derden kunnen lager uitvallen.
We hebben tot nu toe gerekend met geschatte kosten voor de investeringen van derden, 
dit kan door omstandigheden veranderen. Wat gevolgen kan hebben de totale 
investering. Er zijn wel intentieafspraken vastgelegd met de partijen. 

Financiële consequenties
De totale geschatte kosten van het project zijn op dit moment begroot op € 972.850,-.
Omdat het een belangrijke gezamenlijke entree is en beide gemeente profijt hebben als 
dit een aantrekkelijke entree wordt. Hebben de gemeente afgesproken de gemeentelijke 
bijdragen te delen. Daarnaast lijkt het erop dat de kosten op grondgebied van Hillegom en 
van Lisse ongeveer gelijk is. 

Deze verdeling vraagt dus een financiële bijdrage van € 96.680,- van de gemeente 
Hillegom. De gemeente Lisse draagt eenzelfde bedrag bij. De overige kosten worden 
gedekt door provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en AW-Groep en Keukenhof. 
De investeringen die derden doen zijn in deze nog een intentie, en zijn op die manier ook 
vastgelegd met de partijen. Na realisatie van het project zijn pas daadwerkelijk gemaakte 
kosten inzichtelijk. 

Dekking:
Gemeente Hillegom en Lisse              €    193.360
Subsidie Gebiedsprogramma’s Groen (provincie)     €    389.140
Regionale bijdrage Holland Rijnland – RIF        €    243.213
Bijdrage derden €    147.138

Aanpak, uitvoering en participatie
Voor het opstellen van het ontwerp zijn belangrijke stakeholders zoals, Provincie Zuid-
Holland, Aw-groep, Keukenhof, Xella steenfabriek betrokken. Ook hebben omwonenden in 
het gebied tussen rotonde Heereweg en het kruispunt van de N207/ N208 een 
informerende brief gekregen. Met de AW-groep en Keukenhof zijn aparte 
intentieafspraken gemaakt. Na de aanbesteding voor realisatie van het project worden 
inwoners geïnformeerd over de werkzaamheden, die in het najaar van 2020 gestart 
worden. Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt rekening gehouden met 
evenementen en bijeenkomsten, en in het bijzonder het Keukenhof-seizoen.

Duurzaamheid
Het project bevordert de biodiversiteit. Dit door de bermen en rotondes jaarrond bloemrijk 
in te richten, wat ervoor zorgt dat insecten zoals bijvoorbeeld de bijen zich beter kunnen 
bewegen.  

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel is alleen voor de gemeente Hillegom.

Urgentie
Het is van belang dat er zo snel mogelijk gestart wordt met de werkzaamheden, dit in 
verband met de subsidie van de provincie en Holland Rijnland. De verantwoording dient 
eind 2022 gereed te zijn. Omdat we rekening moeten houden met de seizoenen om de 



werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het nodig om dit najaar van start te kunnen 
gaan. 

Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen en achtergrondinformatie
Bijlage 1: Duin & Bollenstreek jaarrond, Deeluitwerking N207 - N208 Hillegom Lisse 19 
september 2019, OKRA
Bijlage 2: Definitief ontwerp Ingenieursbureau Rodewijk 
Bijlage 3: Begrotingswijziging A08
Bijlage 4: Visie uitwerking
Bijlage 5: Gebiedsprogramma 2016-2020

namens het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. C.B. Baauw A. van Erk 
secretaris burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen collegebesluit van 18 augustus 2020 met als onderwerp Projectbudget Entree 
N207/N208 Hillegom – Lisse, 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. Een projectbudget beschikbaar te stellen van €96.680,-, ten laste van de algemene 
reserve voor het project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse wat onderdeel is van het 
Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020;

2. Begrotingswijziging nummer A08 vast te stellen, waarmee het projectbudget 
beschikbaar komt voor het project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 17 september 2020,

drs. M.G.J. Veeger A. van Erk
plv griffier voorzitter
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