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Quick Scan ontwikkeling sportvelden Hillegom-Noord 
21 februari  2012 

1. Inleiding	  
 
Sportpark Weerestein in Hillegom is onderdeel van het project Hillegom-Noord, dat bestaat 
uit de uitbreiding van Agrarisch handels- exportbedrijf Lommerse Uitendaal, de renovatie van 
Patrimonium door STEK en herstructurering van transportbedrijf Van der Kwaak. Begin 2011 
heeft de raad de Kadernota Hillegom-Noord vastgesteld en daarmee de kaders bepaald 
voor de samenhangende, zelfstandige ontwikkeling van de deelprojecten. In de begroting 
2012 heeft de raad “Hillegom-Noord, planontwikkeling Sportpark Weerestein” als speerpunt 
opgenomen. 
 
In de vastgestelde kadernota is het sportpark Weerestein benoemd als potentiële 
woningbouwlocatie met minimaal 30% goedkopere woningen. Daarbij wordt aangegeven 
dat een variatie in woningtypes wordt nagestreefd, met name voor de grondgebonden 
woningen. 
 
Voor de ontwikkeling van de sportvelden tot woningbouw is medewerking van de provincie 
noodzakelijk. Gedeputeerde Staten dienen de sportvelden geheel binnen de 
bebouwingscontour te brengen. Naar verwachting neemt Provinciale Staten in februari 2012 
hierover een besluit.  
 
De locatie is gelegen aan de noordzijde van Hillegom aan de dorprand, achter de 
randbebouwing van de doorgaande weg in noordelijke richting. De locatie (gemeente-
eigendom) bedraagt circa 5,8 ha. 
 
Ten behoeve van de ontwikkeling is een ambtelijk voorstel aan het college voorbereid met 
daarin de ideeën, motivering en kanttekeningen. Het college heeft nog niets besloten over 
het voorstel.  
Vanwege de onder-druk-staande woningmarkt, wordt voorgesteld eerst te verkennen of en 
hoe het mogelijk is de locatie te ontwikkelen door middel van particulier 
opdrachtgeverschap door uitgifte van vrije kavels.  
 
In deze quickscan worden een vijftal onderwerpen tegen het licht gehouden ten behoeve 
van realisatie van particulier opdrachtgeverschap: 

1) positionering; 
2) vraag; 
3) ruimtelijk kader;  
4) financiering; 
5) organisatie en processen. 
 

Per onderwerp wordt de huidige situatie en de voorlopige advisering zoals verwoord in het 
collegevoorstel (versie 22-11-2011) geanalyseerd van het project Hillegom-Noord. Vervolgens 
wordt er een advies gegeven over de manier waarop onderwerp verder moet worden 
uitgewerkt om de ontwikkeling van particulier opdrachtgeverschap te optimaliseren. 
 
In het advies over de toepassing van particulier opdrachtgeverschap wordt dieper ingegaan 
op de vraagstukken: 

• hoe om te gaan met de positionering en het (sociaal) programma op de locatie; 
• op welke manier er een stedenbouwkundig en landschappelijk kader kan worden 

meegegeven aan de ontwikkeling, zonder een “blauwdruk” te ontwikkelen;  
• behouden van flexibiliteit om in de tijd in te spelen op een veranderende marktvraag; 
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• op welke wijze de juridische planologische kaders dienen te worden voorbereid; 
• aanpak voor het opstellen van een ontwikkelstrategie; 
• financiële haalbaarheid, mede gelet op de specifieke risico’s en financiële aspecten 

als financierbaarheid door kavelkopers, kavelgewijze ontwikkeling en fasering; 
• aanpak bouwbegeleiding; 
• aanpak en contractvorming met betrekking tot kavelverkopen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Schema ontwikkelregie op inhoud en proces.  
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2. Positionering	  
 
Hillegom is gelegen aan de rand van de Duin- en Bollenstreek aan de Ringvaart, waarachter 
de Haarlemmermeer is gelegen. Hillegom maakt hierbij onderdeel uit van de marktregio 
Duin- en Bollenstreek maar ook van de regio Haarlemmermeer. De sfeer in Hillegom past het 
beste bij de Duin- en Bollenstreek, waarbij het veel lijkt op Lisse/ Lisserbroek. Hillegom heeft 
geen specifieke kernmerken en voor nieuwkomers zal het moeten concurreren met de 
andere (kleinere) plaatsen in de omgeving.  
 
Hillegom heeft per 2012 circa 20.700 inwoners. Door het CBS is Hillegom gekenmerkt door een 
gemeente met een beperkte centrumpositie (wat betreft het voorzieningenniveau) en met 
een redelijke sociale positie (wat betreft de bevolkingssamenstelling).  
 
Op basis van CBS- en ABF-gegevens blijkt dat de omvang van de bevolking blijft toenemen 
in de komende jaren. De bevolking stijgt gemiddeld sterker dan de regio, ook ten opzichte 
van vergelijkbare gemeenten. 
 

 
 

 
 
 
Het aantal 65+ers zal toenemen tot naar verwachting circa 28% in 2040.  
 
Verwacht wordt dat het woningtekort (mede gelet op de geplande nieuwbouw) zal 
afnemen.  
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De opleiding is gemiddeld (iets) hoger dan in de omliggende gemeenten. 
 

 
 
 
Het inkomensniveau is vergelijkbaar met de omliggende gemeenten. 
 

 
 
 
Het positieve vestigingsklimaat wordt met name bepaald door de relatief goedkope 
woningen en diverse dorpse woonmilieus. Daarbij worden de aanwezigheid van station en 
(openlucht)zwembad als positief beoordeeld. 
Samenvattend wordt gesteld dat er een meer dan gemiddelde vraag naar woningen zal 
blijven, gelet op de toenemende bevolking en de vestigingsfactoren en nabijheid van werk 
en steden.  
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3. Vraag	  
 
 
Gemeentelijke ambitie 
De gemeenteraad heeft in de Structuurvisie Hillegom haar ambitie uitgesproken om in de 
periode 2009-2020 2.000 nieuwbouwwoningen te realiseren. Onderdeel van deze ambitie is 
de realisatie van de regionale woningbouwtaakstelling, waarin is afgesproken dat de 
gemeente Hillegom tussen 2008-2019 1.255 nieuwbouwwoningen realiseert. Een ambitie van 
circa 100 woningen per jaar. Een hoog aantal vooral als men kijkt naar het huidige 
woningaanbod in Hillegom en de regio. 
 
 
Huidige situatie 
 

Prijs  Hillegom regio (straal 10 km) bouwgrond 
tot € 250.000,- 70 woningen 882 woningen 12 
€ 250.000,- tot 
€400.000,- 

54 woningen 1.813 woningen 17 

€ 400.000,- tot  
€ 600.000,- 

24 woningen 996 woningen n.v.t. 

(bron: Funda 15 januari 2012) 
 
 
Er is al veel geschreven en gepubliceerd over de actuele woningbouwmarkt. De kredietcrisis 
heeft grote invloed op nieuwbouwprojecten. Veel ontwikkelingen staan stil of worden 
uitgesteld. Duidelijk is dat woningen langer te koop staan en de prijzen dalen. Kopers zijn 
daarnaast steeds voorzichtiger en wachten de ontwikkelingen op de woningmarkt af. Daar 
bovenop komt het feit dat men vanwege de aangescherpte hypotheeknormen minder kan 
lenen. Er is een toenemende prijsconcurrentie waardoor mensen bij verkoop van hun woning 
in plaats van een overwaarde een restschuld over houden, hetgeen beperkingen met zich 
meebrengt voor de aanschaf van een nieuwe woning. 
 
De vraag naar woningbouw zal groter worden, maar blijft moeilijk vanwege de kredietcrises. 
Dit vraagt om meer flexibiliteit in het aanbod bij nieuwbouw. Niet alleen flexibiliteit in omvang 
(prijs), maar ook in het product. De nieuwbouw dient meer een product ‘op maat’ te zijn dat 
past bij de koper.  
 
Particulier opdrachtgeverschap biedt de mogelijkheid om meer vrijheid te bieden aan de 
koper. Tot voor kort was een eigen huis bouwen uitsluitend weggelegd voor mensen met een 
grotere beurs. Tegenwoordig worden er kleinere kavels aangeboden en in combinatie met 
de vele zelfbouw catalogus woningen ontstaat er ook voor “starters” en mensen met een 
modaal inkomen de mogelijkheid om een eigen woning te bouwen. Een zelfbouwwoning is 
verkrijgbaar vanaf € 150.000,- inclusief BTW exclusief grondkosten. 
 
 
Particulier opdrachtgeverschap 
In de huidige landelijke markt is particulier opdrachtgeverschap (PO) een van de weinige 
producten dat nog redelijk verkoopt. PO is hetzelfde als individuele woningbouw. Men bouwt 
zelf voor eigen gebruik, niet voor verkoop of verhuur. Men heeft de volledige juridische 
zeggenschap over de bouw en is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de grond, het 
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ontwerp en de bouw van de woning. Het biedt de mogelijkheid aan kopers om hun eigen 
woning zelf te bouwen, een trend die past bij de individualiteit van kopers.  
Men kan kiezen om een woning zelf of samen met een architect te ontwerpen en 
vervolgens door een bouwbedrijf te laten bouwen. Men kan ook een woning samenstellen 
uit een catalogus en door de aanbieder laten bouwen. Een zelfbouwer is geen 
woonconsument maar woonproducent. Het fundamentele verschil met traditionele 
woningbouw is dat de particulier opdrachtgever al eigenaar van de grond is voordat het 
ontwerpproces begint. Dat wijkt af van de situatie waarin de projectontwikkelaar de 
bouwgrond bezit en deze verkoopt tegelijk met het ontwerp en de aanneemopdracht 
voor het huis.  

Er is nog een vorm van zelfrealisatie, namelijk het collectief opdrachtgeverschap (CPO). Dit 
staat voor een groep particulieren die samen een bouwkavel met een woonbestemming 
verwerft. Dit wordt ook wel een bouwgroep genoemd. Dat kan een collectief zijn voor drie, 
tien of meer woningen. Om dit te kunnen doen, richten zij in een vroeg stadium een 
vereniging of stichting zonder winstoogmerk op. Deze vereniging of stichting is de 
opdrachtgever voor de architect en aannemer. Een bouwgroep bouwt zonder 
projectontwikkelaar en heeft daarom volledige vrijheid bij de keuze van haar architect en 
aannemer. De woningen worden uiteindelijk in groepsverband gerealiseerd. Als de woningen 
zijn opgeleverd, gaat de vereniging of stichting als Vereniging van Eigenaren (VvE) fungeren.  
 
Het ontwikkelen van PO kavels kent twee varianten: 

- kavelverkoop op basis van gemeentelijke grex en planmatige opzet; 
- consumentgericht PO.  

 
De kavelverkoop op basis van gemeentelijke grondexploitatie en planmatige opzet wordt 
veel toegepast. Nu er meer dan tien jaar actief wordt gewerkt met particulier 
opdrachtgeverschap en omdat de huidige woningmarkt niet meewerkt, is een 
consumentgerichte aanpak van PO (bijna) essentieel om een ontwikkeling te doen slagen.  
Consumenten hebben vanwege het grote aanbod van woningen meer keuze en stellen 
daardoor hogere eisen aan het product en de toegankelijkheid van het product. Men moet 
de ontwikkeling van PO zien vanuit de wensen en vraag van de consument en daarop 
inspelen. Dit is een manier van ontwikkelen waarbij expertise van overheden nog ontwikkeld 
moet worden.   
 
‘Sociale kavels’  
Een product in de PO, met name dat voor goedkopere markt (sociale koop) geschikt is, is 
‘wonen in een rij’. Een kleine kavel van rond de € 40.000-50.000 euro (VON) waar men in een 
rij zijn eigen woning ontwikkelt. Het ruimtelijke beeld is te vergelijken met soort 
‘grachtenpanden’ waar elke woning van elkaar verschilt, maar er toch direct naast elkaar 
wordt gebouwd.  
 
Om het product voor de consument aantrekkelijker en 
toegankelijker te maken is het mogelijk om de fundering door 
de gemeente te laten realiseren. Hierdoor wordt de kostprijs 
van de bouw verlaagd. De woningen in een rij zijn beperkt te 
verkrijgen in de catalogusbouw. In Nieuw Leijden, gemeente 
Leiden, heeft men er voor gekozen om architecten uit te 
nodigen en vrijblijvende ontwerpen te maken. Voor de koper 
wordt het product toegankelijker en voor de gemeente heeft 
het als voordeel dat men meer kan sturen op beeldkwaliteit 
omdat deze input door de gemeente wordt geleverd aan de 
architecten. 
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Door dat de kavels een beperkt oppervlak hebben zijn ze gunstig in aanschaf en is het 
mogelijk  een goedkope woning te realiseren. Het is mogelijk om een woning op de kavel te 
realiseren, in een rij, waar men onder de € 200.000,- totaal uitkomt. Echter heeft de 
gemeente na verkoop van de kavel geen ‘grip’ meer op de kosten van de woning die wordt 
gerealiseerd. De particulier is in principe ‘vrij’ om zijn/haar droomhuis te realiseren. Hierdoor 
kan men de ontwikkeling vanuit de gemeente als ‘sociaal’ worden gecategoriseerd in de 
huidige beleidsdefinitie. Indien deze kleine kavels voor de ‘sociale’ koop worden 
aangeboden, is het advies de definitie in beleidsnota’s over sociale woningbouw aan te 
passen aan het product particulier opdrachtgeverschap.  	  

4.  Ruimtelijk	  kader	  
 
 
Stedenbouwkundig/landschappelijk 
In het concept Masterplan Hillegom Noord is een analyse en inrichtingsvoorstel gemaakt 
voor de gehele ontwikkeling van het gebied Hillegom-Noord. Binnen deze ontwikkeling zijn 
naast de ontwikkelmogelijkheden voor de voormalige sportvelden ook invulling gegeven 
aan de uitbreiding van Patrimonium, lint zuid en lint noord. Een inrichtingsvoorstel op 
hoofdlijnen dat de samenhangende structuur goed weergeeft. De verschillende 
deelgebieden kunnen onafhankelijk worden ontwikkeld van elkaar. In de huidige 
marktsituatie is dit als het ware een ‘vereiste’. Partijen hebben hun eigen tempo en prioriteit 
voor de ontwikkeling en het plan waardoor een plan flexibel moet zijn voor de toekomstige 
woningmarkt. Indien de keuze wordt gemaakt om particulier opdrachtgeverschap mogelijk 
te maken op de sportvelden is het van belang dat er zo min mogelijk vooraf wordt 
vastgesteld aan verkaveling binnen het plangebied. Hierdoor kan in een vroeg stadium 
worden ingespeeld op de woonwensen van de toekomstige bewoners. De particulier 
opdrachtgever moet men als ‘klant’ behandelen. Hij/zij bepaalt hoe en in wat hij/zij wil 
wonen. Kortom laat initiatieven en woonideeën over aan de toekomstige bewoner.  Dat 
betekent niet dat je alles moet vrijlaten. Als overheid is het daarom van belang om een 
minimaal stedenbouwkundig raamwerk vast te leggen, waar vrijheden voor de definitieve 
invulling mogelijk zijn. Het concept Masterplan (versie 16 januari 2012) biedt een goede basis 
voor de ontwikkeling van particulier opdrachtgeverschap. 
 
 
Raamwerk 
Om de partijen de mogelijkheid te bieden om onafhankelijk van elkaar te ontwikkelen, is het 
van belang dat: 

1) in het masterplan de afhankelijkheid te minimaliseren. Dit betekent dat bebouwing 
op eigen grondgebied moet plaatsvinden. 
 

2) er gezamenlijk wordt bepaald welke 
minimale ingrepen ten aanzien van 
infrastructuur, waterlopen en doorlopende 
groenstructuren nodig zijn. Hierover dient men 
afspraken te maken over eventuele 
verwerving, kosten en aanleg. 

 
De voorkeur gaat uit naar een stedenbouwkundig 
raamwerk waarin de ‘basis’ elementen zijn 
opgenomen zoals: 

-‐ ontsluiting; 
-‐ bouwvelden per eigenaar; 
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-‐ hoofd groenstructuur (doorlopende structuren met de omgeving) & waterlopen.	  
 
Voorstel stedenbouwkundig raamwerk:  
 
 
 
Flexibiliteit voor de toekomstige invulling van het raamwerk 
Hoe meer flexibiliteit wordt geboden aan de invulling van de bouwvelden (gele vlakken), 
hoe meer vrijheden voor de toekomstige ontwikkeling. 
Het programma kan gefaseerd plaatsvinden per bouwveld waardoor er als het ware een 
schaarste wordt gecreëerd in het aanbod. Daarnaast is er de mogelijkheid om de afmeting 
van de kavels in een later stadium te bepalen. Dit biedt flexibiliteit aan de dan geldende 
marktsituatie (welke afmeting kavels verkopen het beste of is er vraag naar) en het biedt de 
mogelijkheid om de koper meer zijn wens te laten aangeven hoe breed de kavel 
bijvoorbeeld moet zijn. Een voorbeeld om dit te doen is bijvoorbeeld ‘het koekhappen’ zoals 
bijvoorbeeld wordt toegepast in Almere. Een strook grond wordt per afmeting van 1,20 meter 
verkocht met een, vooraf bepaald, minimaal aantal stroken. 
 
Ook als er veel flexibiliteit wordt geboden, is het van belang om een aantal regels vooraf vast 
te leggen ten behoeve van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan dienen minimaal 
de volgende regels te worden opgenomen: 

-‐ parkeernorm en het aantal vereiste parkeerplaatsen op eigen kavel; 
-‐ bouwhoogte; 
-‐ functies (zo breed mogelijk voor de functie wonen, zodat er bijvoorbeeld ook kantoor 

aan huis kan worden gerealiseerd). 
 
In een later stadium, wanneer de kavels in de verkoop gaan, worden er aanvullende regels 
meegegeven aan de ontwikkeling van de kavel; de zogenaamde kavelpaspoorten. Deze 
regels bieden aan de toekomstige koper overigens ook de zekerheid dat de ‘buurman’ een 
woning bouwt die de woonkwaliteit niet aantast. 
 
Bij een gefaseerde ontwikkeling is het van belang om een ‘logische’ verdeling te maken in 
de ontwikkeling. Hierdoor kan het bouwrijp maken worden opgeknipt en per bouwveld een 
inschatting worden gemaakt van het aantal woningen. Dit is van belang bij het afspraken 
maken met nutsbedrijven en ten behoeve van de aanleg van een riool in de buurt 
ontsluitingsstraten. Hiermee wordt tevens ondervangen dat er een overcapaciteit aan riool 
en kabels en leidingen wordt opgenomen bij het bouwrijp maken.     
 
Een bijkomend voordeel van gefaseerd ontwikkelen is dat er kan worden ‘afgetast’ aan welk 
type kavels er behoefte is. Door het flexibele raamwerk is het dan mogelijk om het type 
kavels per fase naar aanleiding van de marktvraag aan te bieden. 
 
Het kavelpaspoort kent twee doelen 

1. communicatiemiddel: kavelmaten inclusief bouwvlak, oppervlakte, prijs en de regels 
voor het bouwen voor de betreffende kavel (stedenbouwkundige randvoorwaarden) 
in één document; 

2. toetsingsinstrument: wordt onderdeel van de koopovereenkomst en biedt zo grond 
voor privaatrechtelijke toetsing van de regels voor het bouwen.  

 
 
Regels voor het bouwen 
Het gaat hierbij om (eenvoudige)de stedenbouwkundige randvoorwaarden in combinatie 
met een kaartje van de kavel met daarop het bouwvlak aangegeven en een definitie van 
de gebruikte begrippen. De regels kunnen volgen uit het Bestemmingsplan, de 
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Welstandsnota of uit het Stedenbouwkundig plan. Het gaat uiteraard niet om de algemene 
vereisten die volgen uit het Bouwbesluit of Bouwverordening. 
 
 
 
Definitie regels voor het bouwen 
De exacte definitie van de regels vergt de nodige aandacht. Uiteindelijk krijgen niet-
professionele opdrachtgevers deze regels te lezen en moeten zij die direct kunnen begrijpen. 
Twee aanwijzingen voor een goede definitie: 

-‐ eenduidig (toetsbaar): er moet geen interpretatieverschil kunnen ontstaan, definieer 
dus de cruciale begrippen; 

-‐ realistisch/haalbaar: iedere regel kan een opdrachtgever geld kosten, probeer de 
regels dus beperkt te houden of houd er evt. rekening mee in de grondprijs. 

 
Enkele voorbeelden uit de praktijk om bovenstaande punten te verduidelijken. 
 
“De woning moet voor tenminste 50% in de rooilijn worden gebouwd.” Dit is niet eenduidig, 
onder ‘de woning’ kan immers de voorgevel, een dakoverstek, de uitbouw of bijvoorbeeld 
de vensterbank worden begrepen. 
 
“Maximaal 50% van het oppervlak van de begane grond van de woning mag tot 7 meter 
hoog zijn.” Wat wordt hier verstaan onder oppervlakte van de begane grond, is dat ook een 
carport, garage of overdekt terras? En wat wordt er bedoelt met ‘hoog’, de bouwhoogte of 
de goothoogte? 
 
 “De minimale goothoogte bedraagt 7 meter.”  Wanneer het begrip goothoogte hier goed 
wordt gedefinieerd is deze regel eenduidig en toetsbaar. Door een minimale hoogte van 7 
meter voor te schrijven, zijn kopers echter bijna verplicht drie lagen te bouwen (standaard 
bouwlaag is 3 meter), of om de 7 meter kunstmatig te halen door bijvoorbeeld een 
borstwering tot 7 meter te maken. Dit betekent dus direct hogere kosten voor kavelkopers. 
 
Voorbeeld kavelgegevens in kavelpaspoort: 
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Juridisch planologisch/ bestemmingsplan 
Vanwege de nog niet bekende uitwerking van de kavels, is het van belang om een globaal 
bestemmingsplan op te stellen, waar uitsluitend de functies en een aantal randvoorwaarden 
voor de toekomstige bebouwing (zoals hoogte, bebouwingspercentage ed.) en 
parkeernorm worden vastgesteld. Op basis van een vastgesteld bestemmingsplan kan de 
toekomstige bewoner een bouwaanvraag indienen, die moet voldoen aan het 
kavelpaspoort. Een globaal bestemmingsplan vraagt echter wel om oplettendheid bij de 
uitgifte van de kavel. Theoretisch kan een koper vanwege de globaliteit van het 
bestemmingsplan een woning realiseren die niet aansluit bij het beeld dat men voor ogen 
heeft. 
Om zeker te zijn van het type bebouwing dat is voorgeschreven in het kavelpaspoort dient 
de koper vooraf een ontwerp in te dienen dat voldoet aan de gestelde eisen van het 
kavelpaspoort. Het kavelpaspoort is dan ook onderdeel van de koopovereenkomst. Dit 
betreft een privaatrechtelijke overeenkomst. Kortom de koper koopt de kavel pas als de 
gemeente het ontwerp heeft goedgekeurd bij Bouw en Woningtoezicht en vanuit de eisen 
die gesteld zijn in het kavelpaspoort. 
 
Ook dit heeft een risico, maar deze is veel kleiner omdat de koper al veel kosten heeft 
gemaakt met de bouwaanvraag. Maar stel dat de koper na het indienen van de 
bouwvergunning besluit toch iets anders te willen doen met zijn woning en na de koop van 
de kavel alsnog zijn woning verandert, wel passend binnen het bestemmingsplan, zal het een 
lastige zaak zijn voor de gemeente om een privaatrechtelijk procedure te starten. 
 
Indien men meer ‘grip’ op de kavelontwikkeling wil krijgen, is het mogelijk om in eerste 
instantie met een globaal bestemmingsplan te werken en vervolgens per fase een uitwerking 
te maken die wordt vastgesteld door het college van B&W (mandatering regelen bij globale 
bestemmingsplan). Per fase kan er dan een klein uitwerkingsplan worden opgenomen met 
de bebouwingsvlakken zoals opgenomen in de kavelpaspoorten. Hiermee voorkomt men 
met de nieuwe WRO een ‘wildgroei’ van uit-, bij- en aanbouwen op de kavels.  
 
Exploitatieplan 
Voor de gemeentelijke locaties kan een bestemmingsplan zonder uitgewerkt exploitatieplan 
volstaan omdat alle gronden in bezit zijn van de gemeente, er vanuit gaande dat de 
ontsluitingen zonder aanvullende verwervingen en ontwikkelingen gerealiseerd kunnen 
worden. 
 
Indien wordt gekozen de ontwikkeling van de naastgelegen kavels Lommerse Uitendaal, 
Partimonium en Van der Kwaak mee te nemen in het bestemmingsplan is een exploitatieplan 
wel nodig. De investeringen in het openbaar gebied voor water, groen en ontsluiting hebben 
immers effect voor alle locaties en dienen derhalve toegerekend te worden.  
 
In het collegevoorstel wordt een relatie gelegd tussen de op basis van de Grexwet toe te 
rekenen plankosten en de in de gemeentelijke grondexploitatie op te nemen plankosten. De 
hoogte van bedragen houden verband met elkaar maar de wettelijke basis hiervoor 
ontbreekt. Het kan zijn dat aan de gemeentelijke grondexploitatie meer plankosten worden 
toegerekend, de gemeente is hierin vrij. De toerekening van plankosten aan het 
exploitatieplan –en daarmee aan de private en particuliere kavels- is wel gebonden aan 
regels. Het is juist dat er nog geen definitieve duidelijkheid is over de wijze waarop deze 
regels geïnterpreteerd moeten worden. Er is wel een rekensystematiek van het Rijk 
beschikbaar die hiervoor de basis is.  
 
Kosten die wel tot de grondexploitatie kunnen worden gerekend en niet aan het 
exploitatieplan is de in deze notitie beschreven bouwplanbegeleiding. Deze kosten houden 
verband met de uitgifte(prijs) van de kavels. De kosten zijn echter niet op te nemen in het 
exploitatieplan.
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5.	   Financiering	  
 
Financiële haalbaarheid 
In opdracht van de gemeente zijn diverse globale doorrekeningen opgesteld voor de 
haalbaarheid van de locatie. Op basis van de recente doorrekening van adviesbureau 
Stadkwadraat (27 september 2011) is een korte analyse uitgevoerd op basis van particuliere 
kavelontwikkeling. De bevinden zijn als volgt: 
 

• De boekwaarde op de grond is gering (na sloop circa € 123.000). De hieraan 
verbonden rentelasten zijn ook gering. Dit maakt het mogelijk de ontwikkeling over 
een langere periode te laten plaatsvinden. 

• Mede op basis van het in deze notitie opgenomen ruimtelijk beeld is het mogelijk 
organisch te groeien en de locatie in kleinere stappen (met gefaseerde investeringen 
in openbare ruimte) te ontwikkelen. Dit maakt dat de startinvesteringen gering 
kunnen blijven wat een positief effect heeft op het risicoprofiel en de rentelast voor 
de gemeente. 

• Het aantal kavels zoals opgenomen in de doorrekening lijkt fors voor particulier 
opdrachtgeverschap. In de berekening wordt rekening gehouden met een 
gemiddelde kavel van 161 m2. Voor particulier opdrachtgeverschap moet uitgegaan 
worden van een gemiddelde kavelafmeting van 350-400 m2. Hierdoor neemt het 
aantal woningen in het plan af.  

• Op basis van een eerste doorrekening is het mogelijk om de grondopbrengsten te 
realiseren, ook in geval van minder woningen en ook onder verrekening van hogere 
planbegeleidingskosten verbonden aan particulier opdrachtgeverschap. De 
gemiddelde grondprijs van € 465 per m2 (excl. BTW) is haalbaar. E.e.a. is wel 
afhankelijk van het aantal sociale woningen en het effect uitgeefbaar terrein. 

• Het aandeel sociale woningen is gesteld op 30 % te realiseren in de vorm van 
appartementen. De constatering van Stadkwadraat dat dergelijke woningen moeilijk 
afzetbaar zijn wordt onderschreven. De locatie is niet goed geschikt voor hogere 
bebouwing en het risico bestaat dat een appartementencomplex negatief effect 
heeft op de uitgifte van kavels. Verkend zou moeten worden of het mogelijk is deze 
woningen elders te realiseren, en hiervoor eventueel nadere financiële afspraken 
over te maken. 

• Het percentage uitgeefbaar terrein in gering (35%). Dit houdt verband met de vorm 
van de locatie en de verkaveling. Wellicht is bij minder en grotere kavels een hoger 
percentage mogelijk, omdat er minder ontsluiting nodig is en er minder 
parkeerplaatsen op openbaar gebied nodig zijn. 

• De kosten voor bouw- en woonrijpmaken zijn als reëel ingeschat. De hoogte houdt 
echter wel verband met de uiteindelijke verkaveling en de omvang van de openbare 
ruimte. 

• De plankosten zijn laag ingeschat. Er is nog geen rekening gehouden met de 
aanvullende kosten verbonden aan particulier opdrachtgeverschap, waaronder de 
bouwplanbegeleiding. Uitgangspunt is dat deze kosten te dekken zijn uit de hogere 
grondopbrengsten die mogelijke zijn bij particulier opdrachtgeverschap.  

• De planning is tekort ingeschat. De ontwikkeling in drie tranches c.q. 3 jaren van 
uitgifte is te kort beoordeeld. Dit heeft een negatief effect op het financieel resultaat. 
Op basis van een nadere analyse naar het aantal kavels dat mogelijk is en het 
uitgiftetempo zal een nieuwe planning opgesteld moeten worden. Dit heeft ook 
effect op de posten voor indexatie, prijsontwikkeling en rente. 

 
Om definitieve conclusies te kunnen trekken en een integrale exploitatie te kunnen opstellen 
is nader onderzoek nodig naar de werkelijk kavelprijzen, het aantal woningen, de 
basisverkaveling en de inschatting van de plankosten. 
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Financiering door kavelkopers 
Een aanvullend aspect verbonden aan particulier opdrachtgeverschap is de financiële 
reikwijdte en investeringsbereidheid van gegadigden. Door financiers en banken worden 
veelal eisen gesteld aan de (fase van) planontwikkeling om een hypotheek te kunnen 
verstrekken voor de aankoop van de grond. Dit zou kunnen betekenen dat de kavelkopers 
pas na het verkrijgen van een bouwvergunning daadwerkelijk kunnen betalen voor de 
grond. De uitgifte kan dit in beginsel worden gerealiseerd door middel van opties die na 
bouwvergunning worden geëffectueerd. Gelet op de gering startinvesteringen in de 
grondexploitatie hoeft dit geen beletsel te zijn.  
Er zijn wellicht ook andere mogelijkheden zoals gemeentelijk garantstellingen of andere 
financiële arrangementen. Op basis van een nadere analyse zal bekeken moeten worden of 
dit nodig is en welke vorm het beste past op de ontwikkeling. 
 

 
 
Schema uitgifte met aanbetaling bij ondertekening koopovereenkomst 
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Ontwikkelingskosten 
Bij reguliere planmatige bouw vindt veelal plaats door een (project)ontwikkelaar. De marges 
die een ontwikkelaar vraagt voor haar taken worden bij particulier opdrachtgeverschap 
voorkomen. Dit betekent een voordeel van ongeveer 15%-17% op de grondopbrengst. Dit 
resultaat kan ingezet worden voor de begeleiding van kopers van kavels. 
 
Risicoprofiel 
Het risicoprofiel van de locatie is als volgt te typeren: 
 
Item Score Toelichting 
Omvang gering Beperkte omvang, wat betreft grootte en 

omvang programma 
Complexiteit laag Geen rest verwervingen, alleen 

woningbouw 
Betrokken publieke partijen gering/laag Betrokkenheid PZH wat betreft contour, 

instemming wordt verwacht 
Betrokken private partijen gering Aangrenzend privaat grondeigendom, 

geen directe afhankelijkheid 
Concurrentie andere 
projecten 

gering Dorpsrand locatie, geen projecten in 
directe omgeving 

Fasering laag Fasering nog nader in te vullen, afhankelijk 
van omvang van het programma 
(aantallen) 

Boekwaarde laag  
Rest verwervingen laag Geen rest verwervingen 
Samenwerking andere 
grondeigenaren 

gering Aangrenzend privaat grondeigendom, 
geen directe afhankelijkheid 

Sloop, sanering en bouwrijp 
maken 

laag Geen/ weinig bebouwing, betreffen 
verlaten sportvelden 

Woonrijp maken laag Gemiddeld kwaliteitsniveau 
Planontwikkeling gering Dorpsrand locatie  
Bijzondere elementen laag Geen bijzondere elementen, wellicht te 

handhaven bedrijfsfuncties in de 
omgeving zijn wel aandachtspunt 

Programma gering Woningbouw in nader te bepalen 
samenstelling 

Verkoop gronden gering  
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6.	   Organisatie	  en	  processen	  
 
 
Bij de huidige aanpak van het project Hillegom Noord ligt er voldoende materiaal en kennis 
om de locatie projectmatig te ontwikkelen. De mogelijkheden voor particulier 
opdrachtgeverschap is er wellicht, maar vragen nog om een uitwerking van de 
grondexploitatie en het planmatig opzetten/uitrollen van de kavels.  
 
Voor een betere ontwikkeling is er echter meer nodig. De locatie is geen ‘toplocatie’, 
vanwege de naastliggende bedrijvigheid en de a-centrische ligging ten opzichte van 
voorzieningen. Daarnaast biedt de locatie ook niet het ‘open en vrije wonen’ vanwege de 
naastliggende invulling. 
 
Bij ontwikkeling van de locatie voor particulier opdrachtgeverschap, moet voorkomen 
worden dat er veel concurrentie is met andere locaties en de huidige woningmarkt. Dit 
vraagt om een specifiekere marktbenadering, bedrijfsmatige aanpak en het wellicht 
opzetten van een kavelbedrijf.  
 
 
Grondbeleid 
De gemeente gaat in beginsel uit van faciliterend grondbeleid. Dit houdt verband met de 
verwachte ruimtelijke ontwikkeling en het vertrekpunt dat veel van deze ontwikkeling op 
private c.q. particulier grondeigendom worden gerealiseerd. De gemeente gaat hierbij dus 
niet uit van een actief aankoopbeleid. 
 
De locatie Weerestein is echter reeds in gemeentelijk eigendom. De verkoop van kavels is 
niet strijdig met een faciliterend grondbeleid. Bij de besluitvorming en nadere uitwerking moet 
rekening gehouden worden met risico’s die verbonden zijn aan de kavelverkoop die bij een 
volledig private ontwikkeling (waarbij de gemeente geen of beperkte risico’s loopt) anders 
kunnen zijn. Gegeven de uitkomsten van de financiële analyse is er geen sprake van een 
risicovolle ontwikkeling. 
 
 
Uitgifte  
Zoals beschreven bij juridisch/planologisch, vraagt de uitgifte van PO kavels aandacht voor 
de contracten met de kopers, maar ook voor de manier van uitgifte. Daarnaast speelt het 
feit dat de uitgifte van de kavels waarschijnlijk langer zal duren dan de nu aangenomen drie 
jaar (zoals nu opgenomen in huidige in proefverkaveling en exploitatie berekening ten 
behoeve van het concept Masterplan). 
 
Voor de hand liggend is om voor de ontwikkeling van het project een “kavelbedrijf” op te 
richten. De sturing op ruimtelijke zaken blijft zo bij de gemeente. 
 
 
Bouwbegeleiding 
Voor de organisatie van een kavelbedrijf zijn verschillende varianten mogelijk, waarbij de 
mate van bouwbegeleiding verschilt: 
 
1. Passief kavelbedrijf 

Hierbij worden de deelgebieden verkaveld en op de markt gezet via reguliere 
kanalen zoals bijvoorbeeld Funda en/of www.kavelgids.nl. Bij dit model is er een 
minimale bezetting nodig voor het kavelbedrijf. Enkel de ruimtelijke kaders, 
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koopcontracten worden opgesteld. De benodigde interne capaciteit is, naast de 
capaciteit voor het opstellen van de ruimtelijke kaders, enkel een uitgiftemedewerker 
die vragen van de kopers begeleidt en benodigde informatie verstrekt. 
 
In de huidige woningmarkt kan de passieve manier een risico met zich meebrengen, 
dat enkel de ‘krenten uit de pap’ worden verkocht en er dus kavels overblijven die 
lastig te verkopen zijn. Het is namelijk erg lastig om stedenbouwkundige 
uitgangspunten en kavelpaspoorten gaandeweg de verkoop te veranderen. 
Hierdoor kan de situatie ontstaan dat kopers van ontwikkelde kavels privaatrechtelijke 
procedures starten in verband met bijvoorbeeld versoepelde regels. 

 
2 . Actief kavelbedrijf 

Een actief kavelbedrijf biedt de mogelijkheid om meer flexibiliteit te bieden aan de 
toekomstige koper. De koper kan zijn eigen kavelmaat bepalen (binnen een aantal 
“spelregels”), hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van de locatie vergroot. Daarnaast 
zijn er ook meer mogelijkheden voor kopers om bijvoorbeeld een 2^1 kap te realiseren 
en of zelf een kleine woongroep op te richten. Hierdoor ontstaat er een product dat 
veel meer aansluit bij de huidige wensen van de koper (een ander bepaalt niet meer 
hoe iemand moet wonen). Daarnaast biedt een actief kavelbedrijf de mogelijkheid 
om meer in te spelen op de marktvraag. In de bouwbegeleiding kan men een pakket 
bieden aan service, zoals mogelijkheden en contacten om de woning duurzamer te 
maken en/of architecten vooraf een ontwerp te laten maken dat past binnen de  
ruimtelijke kaders en kavelpaspoorten. Hierdoor krijgen kopers een beter beeld van 
de mogelijkheden voor hun woning. Kopers zijn vrij om wel of niet met een architect 
verder te gaan. Er wordt als het ware vanuit het kavelbedrijf meer service geboden 
aan de koper. 
Daarnaast kunnen potentiële kopers actief worden benaderd door het kavelbedrijf. 
Een inschatting voor de benodigde interne capaciteit is, naast de capaciteit voor het 
opstellen van de ruimtelijke kaders is een projectmanager met die zowel de zaken 
met betrekking van uitgifte en GREX begeleid, zich actief bezit houd met de 
marketing van het product en wat daar voor wijzigingen voor nodig zijn gaande het 
proces en die kopers begeleidt en voorziet van benodigde informatie. 

 
 
Aanvullende zaken die vanuit de gemeente kunnen worden voorbereid om de koop van 
kavels aantrekkelijker te maken voor particulieren. Deze zaken zijn niet verplicht, maar 
worden als ‘service’ geboden: 

-‐ bankproduct ontwikkelen  
-‐ voorbeeld uitwerkingen van woningen door architecten, die voldoen aan de kaders 

van de catalogus 
-‐ projectnotaris, waardoor de kosten aanzienlijk kunnen worden verlaagd voor de 

koper voor het passeren van de acte. 
-‐ ‘Servicebalie’ voor kopers waar ze met al hun vragen heen kunnen. 
-‐ Afspraken met bouw en woningtoezicht voor een snellere beoordeling van de 

bouwaanvraag door bijvoorbeeld ‘toetsbureaus‘ aan te trekken;  
-‐ Welstandsprocedure buiten de zorg van kopers organiseren. 

 
 
Voorbeeld hoe vereenvoudiging van welstand voor PO-ers:  
Voor particulieren kan de welstandtoets een drempel zijn voor zelfrealisatie. Vanuit de 
woningwet wordt vereist dat er welstandscriteria zijn benoemd in een Welstandsnota die zo 
concreet mogelijk zijn en zoveel mogelijk van tevoren geëxpliceerd worden.  
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Reguliere procedure voor welstand bij vergunningsplichtige bouwwerken: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
Om het proces van welstand te vereenvoudigen voor de consument zijn er verschillende 
mogelijkheden. 

-‐ gebied welstandsvrij maken; wijziging van de welstandsnota is daar voor nodig 
-‐ werken met een supervisor. 

 
De meest eenvoudige manier voor Po-ers is het gebied welstandsvrij te maken. Hiervoor is er 
een wijziging van het huidige welstandsbeleid in de gemeente noodzakelijk. Een risico van 
geheel welstandsvrij is dat er ook geen regie is over het gewenste eindbeeld voor wat betreft 
beeldkwaliteit. 
 
Indien men wil werken met een supervisor is aanpassing van de welstandsnota binnen de 
gemeente niet noodzakelijk (afhankelijk van de huidige welstandsnota).  
De koper van de kavel behoud zijn verantwoordelijkheid om een woning te realiseren die 
voldoet aan de gestelde eisen van bouwbesluit en binnen de kaders zoals aangegeven in het 
kavelpaspoort. Tussentijds kan hij/zij advies vragen aan de supervisor over het ontwerp. Op 
deze manier kan je er als het ware vanuit gaan dat de welstand het plan ‘eenvoudig’ 
goedkeurt.  
 
In schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergunningsplichtig bouwwerk  

Advies welstandcommissie  

(eventueel, indien gewenst) 
Vooroverleg welstand  

Advies welstandcommissie  

Vergunningsplichtig bouwwerk  

Vooroverleg welstand 

Supervisor  
(geen welstandlid) 
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Omdat in het vooroverleg een lid van de welstandscommissie bij de advisering is betrokken, zal 
de welstandscommissie het advies uit het vooroverleg (veelal) overnemen bij de formele 
behandeling aanvraag WABO-vergunning.  
Dus: wanneer het plan met een positief advies uit het vooroverleg komt, zal de 
welstandscommissie (in principe) ook positief adviseren. 
 
Andere optie: De supervisor geeft advies af welke door de (secretaris van de) 
welstandscommissie wordt meegenomen bij de behandeling tijdens het vergunningenproces. 
Deze methode geeft wel meer kans op negatieve adviezen. 
 
Door de supervisor in het proces op bovenstaande manier een rol te geven in de beoordeling 
van de plannen, hierdoor hoeft de welstandsnota niet aangepast te worden en is het niet 
strijdig met de bouwverordening. 
	  
Op deze manier heeft de koper van de kavel minimaal te maken met de welstand en zal het 
niet als ‘drempel’ worden ervaren. In de praktijk blijkt dat de supervisor vaak als positief wordt 
ervaren door de kopers. De kopers kunnen namelijk advies vragen over het een en ander. Met 
name kopers die geen of weinig ervaring hebben met ruimtelijke ordening stellen dit op prijs. 
Een voorbeeld hiervan is de positieve werking van de supervisor, Pi de Bruin, bij de ontwikkeling 
van Roombeek in Enschede. 
 
De inzet van een supervisor bedraagt gemiddeld vier uur per koper, daarbij is het wel van 
belang dat er een (ambtelijke) begeleider is die een ‘voorselectie’ van de reguliere vragen 
afhandelt, zodat alleen gerichte vragen met de supervisor worden besproken. 
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6.	   Advies	  
 
De locatie biedt kansen maar heeft aandachtvragende omgevingskwaliteit (omliggende 
bedrijvigheid met milieucontouren) waardoor de locatie in de woningmarkt niet zonder risico 
ontwikkeld kan worden. Om de omgevingsbelemmerende effecten op te heffen is het van 
belang om met de omliggende eigenaren afspraken te maken (gezamenlijk ontwikkelplan).  
 
Onderhandeling met eigenaren over de integrale ontwikkeling van het gebied vraagt een 
stevige en inhoudelijke inzet om te voorkomen dat de gemeente de (rest)risico's overhoudt. 
Elke op deze manier is het mogelijk om het gehele gebied te upgraden en een kwaliteitsslag 
te behalen. De gemeente is wel sterk afhankelijk van de omliggende eigenaren. Men moet 
minimaal rekening houden met een ontwikkelperiode van 10 jaar. 
 
Voor een snellere ontwikkeling van de sportvelden spelen derhalve de volgende vragen: 

 is de gemeente bereid met omliggende eigenaren in de omgeving te komen tot 
afspraken over plangebied overstijgende zaken zoals ontsluiting, water- en 
groenstructuren? 

 is de gemeente bereid de ontwikkeling over een langere periode uit te smeren en 
ruimte te geven voor particulier opdrachtgeverschap? Hierdoor is het mogelijk in te 
zetten op een specifieke doelgroep die de consumentenvrijheid verkiest boven een 
hoogwaardige omgevingsfactoren. 

 
Een positief antwoord op vraag 1 en/of 2 vraagt een specifieke aanpak en inzet op het 
project.  
 
Toepassing van de uitgifte van particuliere kavels vraagt bij deze omvang (circa 50 kavels 
van 350-400 m2 of meerdere kleinere kavels indien men meer ‘sociale kavels’ wil aanbieden) 
een procesmatige aanpak gericht op een optimale flexibiliteit van het kavelaanbod in 
omvang en (bouw)spelregels.  
 
Het uitstellen van de ontwikkeling en uitstel van de opbrengsten lijkt -bij de huidige geringe 
boekwaarde- wellicht voorlopig een aantrekkelijke keuze. Een flexibel kavelaanbod biedt 
echter goede kansen in te spelen op een specifieke vraag die elders niet wordt ingevuld. 
Een flexibel concept biedt kansen om in een gematigd tempo met een geringe inzet de 
vraag te faciliteren met een behapbaar risicoprofiel. 
 
Het advies vanuit Roosemalen & Savelkoul is om te kiezen voor een ontwikkeling 
losgekoppeld van de omliggende initiatieven, maar wel vooraf met op hoofdlijnen afspraken 
te maken over toekomstige ontsluiting, water en groenstructuur voor het gehele gebied. 
Hierdoor is de gemeente onafhankelijker voor wat betreft de voortgang. 
 
Daarnaast is ons advies gezien de huidige situatie met ontwikkelaars en de woningmarkt, de 
grond uit te geven ten behoeve van particulier opdrachtgeverschap. Dit omdat er reeds 
een aantal projecten in Hillegom lopen die worden ingevuld door ontwikkelaars. 
Het product PO onderscheid zich daardoor. Het streven van 30% sociale woningbouw in het 
project is lastiger in te passen bij particulier opdrachtgeverschap. Het is immers niet de 
doelgroep die zelf een woning bouwt, mits daar een speciaal ‘product op maat’ of de kleine 
kavels ten behoeve van woningen ‘in een rij’ worden aangeboden zodat het mogelijk is een 
woning te realiseren onder de € 200.000,-. De gemeente heeft geen grip na verkoop van de 
kavel, op het realisatiebedrag van de woning. Om toch sociaal aan te bieden bij particulier 
opdrachtgeverschap is het aan te bevelen in de GREX hier rekening mee te houden in de 
grondprijs voor deze categorie. In de beleidsnota Wonen is een aanvulling gewenst op de 
definitie ‘sociaal’ voor particulier opdrachtgeverschap.   
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Gezien het aantal woningen is de haalbaarheid en de ontwikkelkosten voor een ‘product op 
maat’ niet reëel. 
  
De uitvoering in de vorm van een kavelbedrijf kan binnen de bestaande organisatie plaatst 
vinden. Vanuit de gemeentelijke organisatie wordt de continuïteit voor het project geleverd. 
Voor de specifieke expertise op het gebied van particulier opdrachtgeverschap, financiën 
en uitgifte kan tijdelijk aanvullende capaciteit worden ingehuurd. Deze expertise is van 
tijdelijke aard om input te leveren totdat het kavelbedrijf in werking is en kan worden 
gecontinueerd door de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke organisatie houd op 
deze wijze grip op de ontwikkeling en ‘leert’ de kneepjes van een nieuwe manier van 
gebiedsontwikkeling die elders bij projecten in de gemeente kan worden toegepast. 
 
 
Stappenplan: 
 
 

1) besluit college B&W/ raad over ontwikkeling van Weersestein (bij PO ontwikkeling op 
kort termijn, is de voorkeur de locatie onafhankelijk te ontwikkelen); 

2) opstellen ruimtelijk raamwerk van de gehele locatie ten behoeve van wijziging 
bestemmingsplan (inzet globaal bestemmingsplan met uitwerkingsplicht indien 
gewenst); 

3) opstellen beeldkwaliteitsplan en grove ontwikkelregels voor de gehele ontwikkeling 
(concept Masterplan biedt hier voldoende input voor). Indien nodig ook een Atlas 
openbare ruimte; 

4) marktonderzoek potentiële kopers, uitwerking eerste fase ontwikkeling ten behoeve 
van bouw en woonrijp maken; 

5) voorbereiding verkoop eerste fase; verkaveling eerste bouwveld (fase 1), opstellen 
inrichtingsplan (ten behoeve van overleg nutsbedrijven) en kavelpaspoorten, 
verkoopfolder maken en voorbereiding verkoopmanifestatie (kan samen met lokale 
makelaar indien gewenst), opstellen concept-koopovereenkomsten en overige 
informatie ten behoeve van kopers die een optie nemen; 

6) indien gewenst een uitwerkingsplan bestemmingsplan vaststellen door college B&W 
met de richtlijnen kavelpaspoorten voor de eerste fase;  

7) start verkoop; intensieve begeleiding kopers, afsluiten optie contracten, indien nodig 
aanpassen kavelpaspoorten (kan alleen als er geen uitwerkingsplan 
bestemmingsplan wordt opgesteld, maar enkel wordt gewerkt met globaal 
bestemmingsplan. Kosten wijzigen kavelpaspoorten en contracten zijn voor rekening 
van koper; circa € 1000,-); 

8) start bouwrijp maken fase 1; 
9) voorbereiding verkoop tweede fase; 
10) herhaling van de punten 4 t/m 8. 
 
Vanaf punt 4 t/m 7 moet men rekening houden werkperiode van circa 1 jaar. Punten 2 
t/m 3 nemen circa een half jaar in beslag, maar kunnen deels parallel lopen met 4 en 5. 
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Managementadviseurs ruimtelijke ontwikkeling  
Roosemalen & Savelkoul  

Bijlage Raamwerkkaart 
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Duurzaamheidstabel gemeente Hillegom, onderdeel wonen  

 

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  


