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Nr.     3. Bestuur\5121  

B&W-besluit   19-08-2014 

Uitwisseling    

Raad    18-09-2014 

Agendanummer   8 

 

Onderwerp:  

Bestemmingsplan Fordmuseum – gewijzigd vaststellen 

 

 

Wij stellen voor:  

1. de Nota Zienswijzen vast te stellen. 

2. het bestemmingsplan Fordmuseum gewijzigd vast te stellen. 

3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in art. 6.12 Wro. 

 

 

Bestaand kader:  

- Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

- Structuurvisie en Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland (2013) 

- Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG) (2009) 

- Bestemmingsplan Landelijk Gebied na eerste herziening (2007) 

- Nota  Economie & Toerisme Hillegom 2013-2020, Koersdocument en actieprogramma:   

“Samen aan de slag”, april 2013. 

 

Doelstelling:  

Regelen van een actueel ruimtelijk kader voor de bestaande en gewenste activiteiten van 

het Den Hartogh Ford Museum en de naastgelegen bebouwing. 

 

 

Inleiding: 

Op 26 maart 2014 heeft u besloten om het bestemmingsplan Fordmuseum als 

ontwerp bestemmingsplan vast te stellen en gedurende zes weken ter inzage te 

leggen voor het indienen van zienswijzen (conform afdeling 3.4 Awb). Het ontwerp 

bestemmingsplan heeft vervolgens van 3 april t/m 14 mei 2013 ter inzage gelegen. 

Er zijn 7 ontvankelijke zienswijzen ingediend. In de Nota Zienswijzen zijn de 

zienswijzen samengevat en beantwoord; ook worden de wijzigingen naar aanleiding 

van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen beschreven.  

 

Naast verduidelijkingen in de Toelichting betreft dit:  

 in de regels wordt verduidelijkt dat de geluidsnormen mede van toepassing zijn 

op de op- en afbouw van evenementen; 

 
GEMEENTE HILLEGOM 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 



 

2 

 in de regels wordt restaurant en zaalverhuur gekoppeld aan de Staat van Horeca-

activiteiten; 

  verschrijving in artikel 3.1 lid c aangepast (een extra ‘en’ verwijderd); 

 herstel onjuiste verwijzing in artikel 7.3.7 en 8.3.7; 

 op de plankaart wordt de aanduiding ‘horeca’ zodanig gewijzigd dat ook het 

bestaande binnenterras binnen deze aanduiding komt te liggen.  

De Nota Zienswijzen en het bestemmingsplan kunnen nu worden vastgesteld.  

 

Argumenten: 

1. Dit is een bevoegdheid van de raad 

In de Nota Zienswijzen Fordmuseum worden de zienswijzen beantwoord. De 

zienswijzen leiden tot enkele aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

2. Dit geeft het museum en omwonenden duidelijkheid 

Sinds de oprichting van het museum is er onduidelijkheid rond de horeca van het 

Fordmuseum. Dit bestemmingsplan geeft een duidelijk kader dat gebaseerd is op 

beproefde regelgeving zoals gebruikelijk is bij Hillegomse horeca.  

 

3. Er is geen sprake van een bouwplan 

Op grond van artikel 6.12 Wro dient de gemeenteraad een exploitatieplan vast te 

stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 

bouwplan is voorgenomen. Er is bij dit bestemmingsplan geen sprake van een 

bouwplan op grond van artikel 6.1.2 Bro. 

 

Financiële dekking: 

De kosten komen ten laste van de exploitatiebegroting - budgetten ruimtelijke 

ordening.  

 

Participatie: 

De Nota Zienswijzen wordt met een begeleidende brief toegezonden aan degenen, 

die een reactie hebben ingediend. Het plan wordt gedurende zes weken voor het 

indienen van beroep ter inzage gelegd bij de gemeentebalie en op 

www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst.  

 

Urgentie: 

De Wro, art. 3.8, stelt dat de raad het bestemmingsplan vaststelt binnen twaalf weken 

na de ter visie legging van het ontwerpplan. Dit is geen fatale termijn, maar een 

termijn van orde. Deze termijn is inmiddels verstreken, maar dit heeft geen gevolgen. 

 

Kanttekeningen: 

Geen. 
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namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Bestemmingsplan Fordmuseum  

- Communicatie-check ontwerpbestemmingsplan Fordmuseum 

- Nota zienswijzen FA 20140 Fordmuseum dd 14-08-2014 

Informatie bij: dhr. F. Atsma, f.atsma@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 301  
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Onderwerp: 

Bestemmingsplan Fordmuseum – gewijzigd vaststellen 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 3.8 Wro,  

 

besluit:  

1. de Nota Zienswijzen vast te stellen. 

2. het bestemmingsplan Fordmuseum gewijzigd vast te stellen. 

3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in art. 6.12 Wro. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 18 september 2014.  

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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