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Z-09-01198 Ruimtelijke ontwikkeling José Nicola Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5124  

B&W-besluit   09-09-2014 

Uitwisseling    

Raad    16-10-2014 

Agendanummer   12c 

 

Onderwerp:  

Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de realisatie van het fietspad 

Hillegom-Bennebroek (F209) 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Een investeringskrediet van € 780.188,00 van de door provincie Zuid-Holland ter 

beschikking gestelde subsidie beschikbaar te stellen voor de realisatie van het 

fietspad Hillegom-Bennebroek. 

2. Begrotingswijziging nummer 13 vast te stellen waarin € 780.188,00 uit de 

gereserveerde subsidie wordt onttrokken voor het dekken van uitvoeringskosten 

voor het fietspad. 

 

Bestaand kader:  

Fietsplan 2008 & Fietsplan 2012-2016 provincie Zuid-Holland 

Hierin staat het fietspad F209 opgenomen als nieuwe woon-werkroute. 

Raadsbesluit 08-10-2009 ontwerp bestemmingsplan en voorbereidingskrediet 

Raadsbesluit 03-06-2010 vaststelling bestemmingsplan fietspad H-B 

Raadsbesluit 01-03-2012 start onteigeningsprocedure voor fietspad H-B 

Koninklijk besluit 30-08-2013 aanwijzing onroerende zaken ter onteigening  

Collegebesluit 18-03-2014 inzake werkwijze voor realisatie fietspad H-B 

Vonnissen 9 juli 2014, tussenvonnissen gerechtelijke fase onteigening 

 

Doelstelling:  

Het beschikbaar stellen van middelen voor de realisatie van het fietspad Hillegom-

Bennebroek. 

 

Inleiding: 

In de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad diverse besluiten genomen ter 

voorbereiding op de realisatie van het fietspad Hillegom-Bennebroek; een fietspad door 

de polders, langs de Ringvaart, van de Oude Weerlaan naar de Zandlaan. In 2009 heeft de 

provincie Zuid-Holland subsidie ter beschikking gesteld, vervolgens gereserveerd is. Het 

bestemmingsplan is vastgesteld en een onteigeningsprocedure is gestart. Voor het voeren 

van deze procedures heeft de raad bij besluit van 08-10-2009 een voorbereidingskrediet 

beschikbaar gesteld. 
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Naar verwachting kan de gemeente eind 2014 beschikken over alle benodigde 

gronden en heeft de gemeente dus uitzicht op een spoedige uitvoering van het 

project. De onteigening bevindt zich in de gerechtelijke fase, waarbij grondeigenaren 

zijn gedagvaard en er een tussenvonnis is geveld (ter inzage gelegd). 

In het najaar 2014 vindt er een descente plaats, dit betekent dat alle partijen de in de 

onteigening betrokken percelen bezoeken. Daarna stelt een deskundige de waarde 

van de gronden vast en stelt de rechtbank een proces-verbaal op. Dit is nodig om het 

vonnis in te schrijven, waarna het eigendom overgaat. De grondeigenaren hebben 

nog de mogelijkheid om cassatie in te stellen. 

 

Argumenten: 

1.    Een investeringskrediet van € 780.188,00 van de door provincie Zuid-Holland 

ter beschikking gestelde subsidie beschikbaar te stellen voor de realisatie van 

het fietspad Hillegom-Bennebroek. 

 

1.1  De subsidie mag alleen worden ingezet voor de uitvoering van het project 

waarvoor het is aangevraagd. 

1.2   Het beschikbaar stellen van het resterende bedrag van de toegekende subsidie 

is een bevoegdheid van de raad. 

1.3    Nu de gemeente uitzicht heeft op de benodigde gronden wordt het tijd om de 

subsidie voor het uitvoeren van het werk vrij te geven. 

 

Financiële dekking: 

De kosten voor de realisatie van het fietspad worden volledig betaald vanuit de  

– in 2009 toegekende- subsidie van de provincie Zuid-Holland. Met het vaststellen 

van bijgaande begrotingswijziging kan dit administratief plaatsvinden. 

 

Participatie: 

Het college heeft op 18-03-2014 ingestemd met de voorgestelde werkwijze van de 

provincie voor de realisatie van het fietspad. Dit betekent dat de Anthea Group (op 

kosten van de provincie) de realisatie voorbereidt en begeleidt. Een eerder door de 

provincie geselecteerde aannemer zal het werk uitvoeren. Bij de voorbereiding en 

uitvoering zullen alle grondeigenaren en belanghebbenden worden betrokken. 

 

Urgentie: 

Naar verwachting kan in 2015 gestart worden met de realisatie van het fietspad. Om 

tot realisatie over te gaan, dienen wij over de middelen te kunnen beschikken. 

 

Kanttekeningen: 

De subsidie van de provincie is verlengd tot 1 juli 2015. Wij verwachten dat het 

fietspad rond die datum opgeleverd kan worden. Een en ander is afhankelijk van de 

winterperiode en de beperkingen die voortvloeien uit de Flora- en faunawet (o.a. 

broedseizoen). Indien nodig zullen wij verzoeken om verlenging van de 

subsidietermijn. 
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namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

-Tussenvonnis Rechtbank Den Haag inzake Muntendamsche Investeringsmaatschappij dd 09-07-2014 

-Tussenvonnis Rechtbank Den Haag inzake Sintenie dd 07-07-2014 

Informatie bij: mw. J. Nicola, j.nicola@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 303 

 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Nr.     3. Bestuur\5124 

B&W-besluit   09-09-2014 

Uitwisseling    

Raad    16-10-2014 

Agendanummer   12c 

 

 

Onderwerp: 

Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de realisatie van Fietspad 

Hillegom-Bennebroek (F209) 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

 

1. Een investeringskrediet van € 780.188,00 van de door provincie Zuid-Holland ter 

beschikking gestelde subsidie beschikbaar te stellen voor de realisatie van het 

fietspad Hillegom-Bennebroek. 

2. Begrotingswijziging nummer 13 vast te stellen waarin € 780.188,00 uit de 

gereserveerde subsidie wordt onttrokken voor het dekken van uitvoeringskosten 

voor het fietspad. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van16 oktober 2014. 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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