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Onderwerp:

RAADSVOORSTEL

Fietspad Hillegom-Bennebroek

Wij stellen voor te besluiten:
1. Vaststellen van de Nota van antwoord.
2. Vaststellen van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom-Bennebroek.

Bestaand kader/doelstelling:
Wet ruimtelijke ordening
Fietsplan 2008 van provincie Zuid-Holland
Bestemmingsplan De Polders
Fietsverbinding tussen Hillegom en Bennebroek

Inleiding:
In oktober 2009 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan Fietspad Hillegom-Bennebroek en
voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht te starten. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken
ter inzage gelegen en er is een informatieavond georganiseerd voor belangstellenden.
Tijdens deze termijn zijn er zienswijzen ingediend. In de ter inzage gelegde Nota van
antwoord (bijlage II van de Toelichting van het bestemmingsplan) zijn deze
samengevat en van beantwoording voorzien. De zienswijzen geven aanleiding om het
bestemmingsplan gewijzigd te laten vaststellen.
In de Nota van wijzigingen, voor u ter inzage gelegd (bijlage 1) leest u op welke wijze
het bestemmingsplan is gewijzigd.

Verlichting van het fietspad
Tijdens de raadsbehandeling in oktober 2009 is er een amendement ingediend
inzake de verlichting van het fietspad. Dit amendement is niet aangenomen. Wel heeft
de raad het college opdracht gegeven advies in te winnen over verlichting.

*Z00974BC656*

Adviesbureau Tauw heeft een lichtvisie voor het fietspad geschreven, deze ligt voor u
ter inzage. De keuze voor verlichting betreft een uitvoeringskwestie waarvoor de
bevoegdheid bij het college ligt. Het aanbrengen van verlichting blijft binnen de
bestemming Verkeer mogelijk. Het college heeft besloten geen verlichting aan te
brengen. Dit omdat het verlichtingsvoorstel afwijkt van het vastgestelde beleid (‘Zicht
op Hillegom’ 1999) en omdat met verlichting de schijn wordt gewekt dat het fietspad
te allen tijden veilig is. Daarnaast is verlichting van het fietspad geen vereiste vanuit
de provincie en er is geen dekking voor de kosten van verlichting.

Nadere informatie
Er loopt een aantal procedures voor initiatieven en plannen in de polders.
Er wordt gewerkt aan een natuurrecreatiegebied inclusief manege in de Vosse- en
Weerlanerpolder (projectbesluitprocedure). Voor de Oosteinderpolder is er een
gebiedsvisie in procedure gebracht, waarbij wordt gekeken naar een passende
verhouding tussen natuur en recreatie. Het fietspad loopt door deze polders en is
daarom van invloed op de planvorming. Daarnaast wordt verwacht dat in de toekomst
het tracé van de oost-west verbinding tussen N205 en N206 (Noordelijke Ontsluiting
Greenport) in dit gebied zal komen te liggen.

Argumenten:

1.1 Dit is een bevoegdheid van de raad.
In de Nota van antwoord worden de zienswijzen die zijn gericht aan de gemeenteraad
beantwoord.
2.1 Met de vaststelling wordt een goed ruimtelijk kader gerealiseerd.
De vaststelling van het bestemmingsplan vindt plaats na een zorgvuldige
belangenafweging.

Financiële dekking:
Niet van toepassing.

Urgentie:
Om de onteigeningsprocedure te kunnen starten is het noodzakelijk een vastgesteld
en uiteindelijk onherroepelijk bestemmingsplan te hebben welke dient als
planologische grondslag voor de onteigening.

Uitvoering:
Het vastgestelde bestemmingsplan zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant,
de Hillegommer en op de website van de gemeente. De gesprekken voor minnelijke
verwerving van de gronden zijn in volle gang. Echter, naar verwachting zal een
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onteigeningsprocedure nog steeds noodzakelijk zijn. Nadat het bestemmingsplan is
vastgesteld kunt u een voorstel voor de start van een onteigeningsprocedure
tegemoet zien.
namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

drs. A. Mans

secretaris

voorzitter

Ter inzage gelegd:
- Nota van wijzigingen (bijlage 1) bestemmingsplan ‘Fietspad Hillegom-Bennebroek’ dd 21-04-2010
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Hillegom-Bennebroek’ dd april 2010
- Duurzame lichtvisie fietspad Hillegom-Bennebroek dd 04-02-2010, opgesteld door Tauw
Informatie bij: j.nicola@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537303
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