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Wij stellen voor: 

 

1. De bijgevoegde startnotitie Mobiliteitsplan Hillegom vast te stellen. 

 

 

 

Inleiding 

In de omgevingsvisie Heerlijk Hillegom en het bijbehorende omgevingsplan zijn kaders en 

randvoorwaarden voor mobiliteit beschreven. Het vigerend Hillegoms verkeer en 

vervoerplan 2009-2019  (HVVP) sluit niet meer aan bij de kaders en ambities in de 

omgevingsvisie. Ook zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame 

mobiliteit. En ook thema’s uit het vigerende plan die nog actueel zijn, zoals het 

optimaliseren van leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Hillegom 

behoeven herijking.   

 

Bestaand kader en context 

In het voorbereidingstraject is een procesanalyse en globale aanpak aan u voorgelegd 

(zie bijgevoegde raadsbrief 11 juni 2020). Ook is er verkennend al een enquête over 

mobiliteit gehouden onder de belanghebbenden per gemeente. In de procesaanpak  is 

aangegeven dat als een van de bouwstenen van de mobiliteitsvisie/ bouwstenennotitie, 

het vigerend HVVP zal worden geëvalueerd. 

 

Beoogd effect 

Het ontwikkelen en opstellen van een duurzaam mobiliteitsplan voor de gemeente 

Hillegom. 

 

Argumenten 

1.1 Door het vaststellen van de startnotitie, gaat de raad akkoord met de aanpak. 
De gemeenteraad heeft aangegeven een startnotitie vast te willen stellen. 

 

 



 

 

Kanttekeningen 

1.1 Het niet vaststellen zal vertraging met zich meebrengen.  

Vanwege de efficiencyvoordelen van de gunning aan 1 bureau en het gezamenlijk 

optrekken met Lisse en Teylingen is vertraging niet gewenst. 

 

Financiële consequenties 

Er is voorzien in middelen voor het opstellen van het Mobiliteitsplan via bestaande 

budgetten.  

 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Het opstellen van het Mobiliteitsplan wordt afgestemd met de participatie rondom o.a. de 

omgevingsvisie, het omgevingsplan Hillegom en de RES/LES en TVW. 

Zie voor de gehele aanpak, uitvoering en participatie hoofdstuk 3 Communicatie en 

Participatie in de bijgevoegde startnotitie. 

 

Duurzaamheid 

Het aspect duurzaamheid wordt meegenomen in het mobiliteitsplan Hillegom. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Dit voorstel heeft betrekking op de gemeente Hillegom. Gelijktijdig worden ook voor de 

gemeenten Teylingen en Lisse dergelijke mobiliteitsplannen opgesteld. Het proces en 

vormgeving van het proces is gelijk aan elkaar. Inhoud is uiteraard afhankelijk van de 

gemeente.  

 

 

Urgentie 

Bij niet vaststellen wordt vertraging opgelopen en het voordeel van het gezamenlijk 

optrekken met Lisse en Teylingen kleiner.  

 

Evaluatie 

In de procesaanpak is aangegeven dat als een van de bouwstenen van de mobiliteitsvisie/ 

bouwstenennotitie, het vigerend HVVP zal worden geëvalueerd. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Startnotitie Mobiliteitsplan Hillegom 

2. Raadsbrief van 11 juni 2020 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

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



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van het college van 17 november 2020 met als onderwerp 

Startnotitie Mobiliteitsplan Hillegom 

 

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. De startnotitie Mobiliteitsplan Hillegom vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 december 2020, 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


