
 

*Z018F10337E* 1 

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
 

 
  

Z-13-15186 Ruimtelijke ontwikkeling Freek Atsma Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4572  

B&W-besluit   21-01-2014 

Uitwisseling    

Raad    27-02-2014 

Agendanummer   10c 

 

Onderwerp:  

Ontwerpbestemmingsplan 3e Loosterweg 130,  saneren bouwvlak en realiseren twee 

compensatiewoningen 

 

 

Wij stellen voor:  

 -  Het plan 3e Loosterweg 130 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:  

- 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) 

 

Doelstelling:  

Een actueel ruimtelijk kader voor het slopen, saneren en terugbrengen tot bollengrond 

van het bouwvlak 3e Loosterweg 126 en het mogelijk maken van de realisatie van twee 

compensatiewoningen naast 3e Loosterweg 130.  

 

 

Inleiding: 

Fa. Maas&van Stein (3e Loosterweg 130) heeft in 1989 het naastgelegen agrarisch bedrijf  

(3e Loosterweg 126) verworven en beschikte sindsdien over twee bouwvlakken met 

agrarische bebouwing. Eind 2006 ontwikkelde het bedrijf het plan om het perceel op 

nummer 126 te saneren inclusief 1100 m2 bedrijfsbebouwing en een bedrijfswoning. Dit 

perceel ligt tussen de teeltvelden en verhindert een efficiënte verkaveling. Als 

compensatie zouden dan twee woningen mogelijk worden gemaakt naast 3e Loosterweg 

130.  

Vorig jaar heeft het bedrijf deze ontwikkeling weer daadwerkelijk opgepakt. Op nummer 

126 zijn de opstallen en het bouwvlak gesaneerd en Rho, adviseurs voor leefruimte, kreeg 

opdracht een bestemmingsplan voor te bereiden. Dit bestemmingsplan kan nu als 

ontwerp ter visie  worden gelegd.  

Er is tevens een besluit hogere waarde Wet Geluidhinder nodig. De Omgevingsdienst 

West-Holland  bereidt dit onder mandaat voor.  
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Argumenten: 

1)  Dit plan geeft uitvoering aan vastgesteld beleid  

De ISG heeft als prioriteit het herstructureren van het bollenareaal. Dit initiatief 

bevordert de openheid van het landschap, vergroot de efficiency van de teeltgronden, 

vergroot het areaal 1e klas bollengrond en maakt gebruik van regelgeving in de 

Verordening Ruimte.  

 

2) Dit plan is gebaseerd op onderzoek 

De initiatiefnemer heeft de nodige onderzoeken doen uitvoeren die zijn getoetst door 

de Omgevingsdienst. Ook is overleg geweest met het Hoogheemraadschap van 

Rijnland. Het plan is met de daartoe beschikbaar gestelde digitale faciliteit 

voorgelegd aan de provincie en het plan is niet strijdig met provinciale belangen.  

 

3) Een exploitatieplan is niet nodig 

De initiatiefnemer voert dit plan uit voor eigen rekening en risico, inclusief eventuele 

planschade, zodat kostenverhaal niet nodig is. Er is geen sprake van voorzieningen 

van openbaar nut noch van noodzaak om een fasering op te leggen.  

Bij de uiteindelijke vaststelling zullen wij u hierover een besluit voorleggen.  

 

Financiële dekking: 

De initiatiefnemer draagt de kosten van dit plan. Het risico op planschade wordt 

afgedekt met een planschadevergoedingsovereenkomst. Voor de interne 

gemeentelijke kosten worden leges in rekening gebracht.  

 

Participatie: 

Na vaststelling wordt het ontwerpplan, samen met het ontwerp besluit hogere waarde 

ter inzage gelegd en gepubliceerd in de Staatscourant, het Witte Weekblad, op de 

website en op www.ruimteljkeplannen.nl.  

 

Urgentie: 

De initiatiefnemer wil dit plan graag in de raad van februari behandeld zien.  

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Ontwerpbestemmingsplan Hillegom, 3e Loosterweg 130 e.o. dd 14-01-2014 

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

http://www.ruimteljkeplannen.nl/
mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Nr.     3. Bestuur\4572 

B&W-besluit   21-01-2014 

Uitwisseling    

Raad    27-02-2014 

Agendanummer   10c 

 

 

Onderwerp: 

Ontwerpbestemmingsplan 3e Loosterweg 130,  saneren bouwvlak en realiseren twee 

compensatiewoningen 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 8 Wet ruimtelijke ordening, 

 

besluit:  

-  Het plan 3e Loosterweg 130 als ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en 

 gedurende zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen  

 (conform artikel 3.4 Awb) 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 februari 2014. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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