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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 29 juni 2010 

_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: de heer A. Mans, burgemeester 
Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), 

A.E. Snuif (D66), A. van Vliet (GroenLinks) en de heren C.M. van den 
Aardwegh (Bloeiend Hillegom), T.P. Adamse (D66), W. de Bock (CDA), 
J.L.T.J.M. Bovens (BBH), A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. Evers (BBH), 
S.J.F.M. de Groot (GroenLinks, vanaf punt 5), T.M. van Haaster (VVD), 
A.J. van Heusden (VVD), A. de Jong (CDA) en C.A.A. Jongbloed (VVD) 

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, plaatsvervangend griffier 
 
Wethouders: de heer J.G.M. van Griensven  
 
M.k.a:   F.J. van Loenen (PvdA), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), R.H. .Janssen 

(Bloeiend Hillegom) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  
Door loting wordt de heer Buijkx aangewezen als eerst stemmend lid.  

 
2. Vaststellen van de agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 
 
3. Motie Provinciale Structuurvisie (voor motie zie bijlage) 

De heer Van Heusden dient een motie in namens alle fracties van de raad (motie  
Provinciale Structuurvisie). 
De raad neemt de motie unaniem aan. 

 
4. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:45 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 augustus 2010. 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan drs. A. Mans  
griffier voorzitter 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 0252 - 537 222 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 
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MOTIE 1 (aangenomen) BIJLAGE 

Onderwerp: Provinciale Structuurvisie 

 
De raad, 
 
kennisgenomen hebbend van de reactie op de zienswijze van Holland Rijnland, 
  
overwegende 

- dat hierin de wens van Hillegom tot transformatie van bedrijventerreinen 
Berbée en Ringvaart en het terrein Hillegom-Noord naar woningbouw 
(voorlopig) wordt afgewezen; 

- dat deze afwijzing nu mede lijkt te zijn ingegeven door de wens van de 
provincie dat in het kader van Stedenbaan ca. 1500 woningen worden 
gebouwd rond het NS-station in Hillegom; 

- dat de door Hillegom in de gemeentelijke structuurvisie gekozen ontwikkeling 
van woningbouw op de aangegeven terreinen voldoet aan de bouwopgave die 
Hillegom heeft krachtens de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – 
Bollenstreek; 

- dat deze terreinen gelegen zijn binnen de rode contouren volgens het 
Streekplan Zuid-Holland West; 

- dat deze ontwikkeling in overeenstemming is met binnen Holland Rijnland 
gemaakte afspraken; 

- dat woningbouw in Hillegom volgens de Structuurvisie Hillegom 2008 en de 
Structuurvisie Thema Wonen 2009-2013 en het uitvoeringsprogramma 
Structuurvisie Thema Wonen 2009 ruimschoots zal voldoen aan de genoemde 
bouwopgave en snel ter hand kan worden genomen, 

  
gehoord de beraadslaging 
 
dringt er met klem bij de Provinciale Staten van Zuid-Holland op aan  

- dat de Provinciale Structuurvisie de in Hillegom (en Holland Rijnland) gemaakte 
keuzes om aan de bouwopgave uit de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-
Bollenstreek ondersteunt, door aanvaarding van de genoemde bouwlocaties, 
naast de overige in de gemeentelijke Structuurvisie 2008 genoemde 
bouwlocaties en 

 
verzoekt het college  

- deze motie onmiddellijk ter kennis te brengen van alle in de Staten van Zuid-
Holland vertegenwoordigde fracties en Holland Rijnland 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Hillegom, 29 juni 2010 
Namens de fracties van 
 
VVD, Bloeiend Hillegom,   D66, 
A.J. van Heusden A. Heemskerk-Rekké   Th. P. Adamse 
 
PvdA BBH     CDA 
A. van Dijk   F.J.M. Evers    W. de Bock 

 

GroenLinks 

A. van Vliet 


