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Z-10-04293 Ruimtelijke ontwikkeling Sjoukje Eringa Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4566  

B&W-besluit   21-01-2014 

Uitwisseling    

Raad    27-02-2014 

Agendanummer   10b 

 

Onderwerp:  

Ontwerpbestemmingsplan Parkwijk 

 

 

Wij stellen voor:  

- Het plan Parkwijk als ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en gedurende zes 

weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen (conform artikel 3.4 

Awb). 

 

Bestaand kader:  

Structuurvisie Hillegom (2008) 

Bestemmingsplan Treslong, omgeving Parklaan (2003) 

Bestemmingsplan Centrum (januari 2014 vastgesteld, maar nog niet in werking getreden) 

Kadernota Parkwijk  (2012) 

Beeldkwaliteitsplan Parkwijk (2013) 

 

Doelstelling:  

Een actueel ruimtelijk kader voor de realisatie van een nieuw zorg- en verpleegcentrum 

voor 65 intramurale zorgplaatsen en een zorginfrastructuur ten behoeve van 

extramurale zorg op de huidige locatie van woonzorgcentrum Parkwijk. 

 

 

Inleiding: 

Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad de Kadernota Parkwijk vastgesteld om het 

bestaande woonzorgcentrum Parkwijk van Stichting HOZO te herontwikkelen. HOZO 

wil op de bestaande locatie een nieuw zorg- en verpleegcentrum bouwen, dat 

aansluit op zowel de zorgvraag, als de (woon)wensen en (ARBO)eisen van deze tijd. 

De capaciteit van het nieuwe zorg- en verpleegcentrum is vergelijkbaar met de 

bestaande situatie en bestaat uit 65 intramurale plaatsen en een zorginfrastructuur 

ten behoeve van extramurale zorg. De capaciteit neemt met 2 plaatsen toe. De 

huidige 21 inleunappartementen komen niet terug op deze locatie. 

 

Op 17 oktober 2013 heeft de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan Parkwijk 

vastgesteld  waarin de stedenbouwkundige kaders zijn opgenomen  waarbinnen de 

uitwerking van de architectuur en de inrichting van het (openbaar) terrein moet 

plaatsvinden. 
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Het voorliggend ontwerpbestemmingsplan Parkwijk is een ontwikkelingsplan, dat de 

juridische basis biedt voor de bouw van een nieuw zorg- en verpleegcentrum. Er is 

bestuurlijk vooroverleg gevoerd op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 

ordening. Er zijn reacties/adviezen ontvangen van het Hoogheemraadschap van Rijnland 

en de Veiligheidsregio Hollands Midden. Deze reacties/adviezen zijn in de toelichting op 

het bestemmingsplan verwerkt. Uit het ingevulde E-formulier van de provincie Zuid-

Holland blijkt dat er geen provinciale belangen in het geding zijn. 

 

Argumenten: 

1.  Het ontwerpbestemmingsplan Parkwijk is in overeenstemming met het opgenomen 

 beleid in de Kadernota Parkwijk, het Beeldregieplan Parkwijk en is maatschappelijk 

 uitvoerbaar. 

 Uit de verschillende onderzoeken blijkt, dat het plan maatschappelijk uitvoerbaar 

 is. 

 

Financiële dekking: 

Met HOZO is een anterieure grondexploitatieovereenkomst opgesteld  waaruit blijkt 

dat het om een haalbaar plan gaat. Dit betekent dat er geen exploitatieplan hoeft te 

worden opgesteld, omdat het kostenverhaal van de grondexploitatie over het plan 

anderszins verzekerd is.  

Het college heeft op 21 januari 2014 de anterieure grondexploitatieovereenkomst 

vastgesteld. Deze  stukken worden in het vertrouwelijke kastje voor de raad ter 

inzage gelegd. 

 

Participatie: 

Over de Kadernota en het Beeldkwaliteitsplan Parkwijk voor de nieuwbouw van 

Parkwijk hebben Hozo en de gemeente eerder al verschillende informatieavonden 

georganiseerd. Voor het voorontwerpbestemmingsplan is geen inspraakprocedure 

gehouden, omdat de buurt eerder al had ingestemd met de Kadernota en het 

Beeldkwaliteitsplan. In het voorliggende ontwerpbestemmingsplan staat geen 

afwijkende of aanvullende informatie, dus een informatieavond organiseren is in dit 

geval niet nodig. Wel informeren wij via de gebruikelijke kanalen onze inwoners op  

de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Ook informeren wij de pers over 

het up-to-date zorgcentrum dat Hillegom erbij krijgt met Parkwijk. 

 

Urgentie: 

HOZO hecht er belang aan dat de definitieve besluitvorming voor het zomerreces 

2014 plaatsvindt. 
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Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop 

 

J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Ontwerpbestemmingsplan Parkwijk dd 06-01-2014 inclusief bijlagen 

Informatie bij: mw. S. Eringa, s.eringa@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 316 

 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Nr.     3. Bestuur\4566 
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Onderwerp: 

Ontwerpbestemmingsplan Parkwijk 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet ruimtelijke ordening 

 

besluit:  

- Het ontwerpbestemmingsplan Parkwijk vast te stellen en gedurende zes  

  weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen (conform  

  artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 februari 2014. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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