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Z-13-15880 Ruimtelijke ontwikkeling Riccardo van Thienen Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3829  

B&W-besluit   19-03-2013 

Uitwisseling    

Raad    16-05-2013 

Agendanummer   9 

 

Onderwerp:  

Principeverzoek herontwikkeling locatie De Wit transport 

 

 

Wij stellen voor:  

- medewerking te verlenen aan het principeverzoek om de bedrijfslocatie van  

De Wit transport aan de 1e Loosterweg 30 te herontwikkelen naar woningbouw. 

 

 

Bestaand kader:  

-Provinciale Structuurvisie 30 januari 2013 

-Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 

-Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek 

-Structuurvisie Hillegom 2008 

-Ruimtelijk perspectief 2030 Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 

-Kantorenstrategie Holland Rijnland 2012 

-Verordening Ruimte 30 januari 2013 

-Coalitieakkoord 2010-2014 

 

Doelstelling:  

Herontwikkeling mogelijk maken. 

 

 

Inleiding: 

Firma Van Rhijn Bouw uit Katwijk ZH heeft in opdracht van firma De Wit transport een 

planinitiatief ingediend voor herontwikkeling van het terrein met opstallen aan de  

1e Loosterweg 30.  

 

Op de eerste ontwerpschetsen staat een 50-tal woningen, variërend in type, omvang 

en prijsklasse. Het plan moet nog op zijn merites worden beoordeeld, maar is in het 

kader van het ambtelijk voorverleg positief beoordeeld. Het plan is strijdig met de 

Structuurvisie Hillegom, reden waarom uw raad wordt gevraagd om medewerking te 

verlenen aan het principeverzoek. 
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Argumenten: 

1. Dit planinitiatief past binnen de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-

Bollenstreek. 

 

1a. In de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek is de woningbouw-

taakstelling voor de regio Holland Rijnland omschreven middels een 4-

sporenbeleid. Door de verplaatsing van het huidige transportbedrijf komt deze 

locatie vrij voor woningbouw. Dit is in overeenstemming met spoor 1 uit de 

Gebiedsuitwerking: “woningbouw op door verplaatsing van (inter)nationale 

transportbedrijven uit Hillegom vrijkomende locaties”. 

 

1b. Spoor 3 uit de Gebiedsuitwerking betreft ontwikkeling van stationslocaties in lijn 

met de Stedenbaangedachte. De locatie Zanderij en omgeving wordt hiervoor 

genoemd, onder voorwaarde van compensatie van verlies aan bollengrond.  

Het planinitiatief is passend binnen de geboden ruimte om met voorstellen te 

komen voor gelijkwaardige alternatieve locaties. Het terrein van De Wit transport 

is gelegen binnen de invloedsfeer van het station Hillegom (Stedenbaan). Bij de 

voorgenomen herontwikkeling van de onderhavige locatie is geen compensatie 

van bollengrond benodigd.  

 

2. Dit planinitiatief past binnen de Regionale Structuurvisie van Holland Rijnland. 

 In de Regionale Structuurvisie staat dit gebied op de kaart als “uitbreiding 

stedelijk gebied” en als “woningbouwlocatie”. 

 

Financiële dekking: 

N.v.t. 

 

Participatie: 

Nader te bepalen, het betreft een principeverzoek. 

Bij de voorbereiding zijn betrokken: fa. Van Rhijn Bouw en Stol Architecten. 

 

Urgentie: 

N.v.t. 

 

Kanttekeningen: 

In de Provinciale Structuurvisie valt de planlocatie buiten de zogenoemde rode 

contour waarbinnen verstedelijk is toegestaan.  

Het betreft een uitleglocatie. Om de planrealisatie mogelijk te maken moet 

Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen dan wel moet Provinciale Staten 

goedkeuring verlenen om het plangebied binnen de contour te brengen.  

 

In de gemeentelijke Structuurvisie is de planlocatie niet aangeduid als toekomstige 

woningbouwlocatie. 
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In de Structuurvisie Hillegom wordt de woningbouw uitleglocatie Pastoorslaan/ 

Stationsweg langs het spoor aan de 1e Loosterweg ‘afgezoomd’ met “kantoren en 

intensieve dienstverlening, park en ride”. Dit is een locale invulling van Regionaal 

beleid.  

Een recent onderzoek van Holland Rijnland wijst echter uit dat de leegstand van 

kantoren de afgelopen jaren regionaal in hoog tempo is toegenomen. In de 

Kantorenstrategie van Holland Rijnland wordt vastgesteld dat de plancapaciteit nog 

steeds te hoog is. De opgave waar de samenwerkende gemeenten voor staan is om te 

komen tot een gezonde kantorenmarkt. De samenwerkende gemeenten maken in dit 

beleidsdocument de afspraak om het aanbod van kantoren te verminderen, enerzijds 

via planreductie en anderzijds door te stimuleren dat bestaand en verouderd 

vastgoed uit de markt wordt gehaald middels transformatie naar andere functies.  

 

De locatie De Wit transport staat niet in de woningbouwtaakstelling van Holland 

Rijnland of de Woningbouwmonitor Zuid Holland. 

De verdeling van de woningbouwtaakstelling binnen de gemeente is een taak van de 

gemeente zelf. De provinciale Verordening Ruimte geeft aan dat een 

bestemmingsplan dat betrekking heeft op een nieuwe ontwikkeling van o.a. wonen 

dient te voorzien in een aantoonbare behoefte en is gebaseerd op een regionale visie 

op het programma ter zake of tenminste regionaal is afgestemd. 

Holland Rijnland laat op dit moment een regionaal woningbouwonderzoek uitvoeren 

naar de lopende en voorgenomen planontwikkelingen in relatie tot de behoefte en de 

markttechnische opnamecapaciteit. De resultaten worden verwacht halverwege 2013. 

Hierover moet afstemming plaatsvinden.  

 

Nieuwbouw van woningen nabij het spoor vraagt in milieukundige zin nadere 

aandacht. 

Met name geluid en risico zijn aandachtsgebieden. Na instemming van uw raad zal de 

Omgevingsdienst West Holland (Milieudienst) worden verzocht het plan in 

milieukundige zin op haalbaarheid te beoordelen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verkavelingsstudie dd 05-12-2012 

Informatie bij: dhr. R. van Thienen, r.vanthienen@hillegom.nl, tel.nr. (06) 5382 5671 

 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Onderwerp: 

Principeverzoek herontwikkeling locatie De Wit transport 

 

 

De  Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit:  

- medewerking te verlenen aan het principeverzoek om de bedrijfslocatie van  

De Wit transport aan de 1e Loosterweg 30 te herontwikkelen naar 

woningbouw. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 mei 2013. 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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