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1 .  INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    

1.1 AANLEIDING VOOR AANLEIDING VOOR AANLEIDING VOOR AANLEIDING VOOR HET HET HET HET BESTEMMINGSPLAN BESTEMMINGSPLAN BESTEMMINGSPLAN BESTEMMINGSPLAN     

De herontwikkeling van het markante pand aan de Sixlaan 17 te Hillegom houdt in dat er een tweetal wonin-

gen in de bestaande villa worden gerealiseerd. Door sloop van de in het verleden gerealiseerde aanbouwen 

ontstaat op het perceel ruimte voor de realisatie van een vrijstaande villa en drie patiowoningen. 

 

De plannen zijn niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan. Tijdens het vigeren van de 

oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestond de mogelijkheid om op basis van artikel 19 vrijstelling 

te verlenen van het vigerende bestemmingsplan ten behoeve van een specifiek project. Het project is in deze 

context reeds in procedure gebracht. Tijdens de procedure is echter een fout in het project geslopen. Er is 

geen rekening gehouden met het in werking treden van bestemmingsplan ‘De Zanderij’ dat deels over de 

locatie van het project aan de Sixlaan valt. 

 

Om het project planologisch mogelijk te maken is het onvermijdelijk het project Sixlaan opnieuw in procedure 

te brengen. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) kent twee planfiguren om medewerking te verlenen 

aan een project, te weten een projectbesluit of een (postzegel)bestemmingsplan. De gemeente Hillegom 

heeft haar voorkeur uitgesproken voor een (postzegel) bestemmingsplan en heeft buro SRO de opdracht 

gegeven voor het opstellen van dit document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Huidige situatie Villa Sonnevanck 
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1.2 PROCEDUREPROCEDUREPROCEDUREPROCEDURE    

Vanaf 1 juli 2008 is de (nieuwe) Wro (Wet ruimtelijke ordening) van kracht. Uit toetsing van de gewenste 

bestemming aan het instrumentarium uit de Wro volgt dat alleen aan een bestemmingswijziging kan worden 

meegewerkt door middel van een bestemmingsplanprocedure of een projectbesluitprocedure. De gemeente 

Hillegom heeft besloten om op verzoek een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de villa aan de Sixlaan 

17 te Hillegom. Om de bestemmingswijziging mogelijk te maken wordt dus een bestemmingsplanprocedure 

gevolgd in het kader van de Wro.  

 

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een plankaart en planregels: 

 

ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

De toelichting wordt opgesteld overeenkomstig artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de 

toelichting is opgenomen: 

• een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen; 

• een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de wa-

terhuishouding; 

• de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 Bro bedoelde overleg; 

• de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte 

onderzoek; 

• een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding 

van het bestemmingsplan zijn betrokken; 

• de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan. 

 

Omdat bij de voorbereiding van het bestemmingsplan geen milieu-effectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 

van de Wet milieubeheer (Wm) wordt opgesteld, wordt tevens in de toelichting neergelegd conform artikel 

3.1.6 lid 2 Bro: 

• een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten re-

kening is gehouden; 

• voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden van 

de in het plan begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied; 

• een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde mi-

lieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 

 

PlanregelsPlanregelsPlanregelsPlanregels    

In het vormgeven van de planregels wordt voldaan aan de SVBP 2008.  

 

PlankaartPlankaartPlankaartPlankaart    

De plankaart is opgesteld overeenkomstig de laatste afspraken omtrent IMRO en SVBP 2008. 
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1.3 JURIDISCHE PLANOPZETJURIDISCHE PLANOPZETJURIDISCHE PLANOPZETJURIDISCHE PLANOPZET    

Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de plankaart en de planregels. De planregels bevat-

ten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en gebouwen en bepalin-

gen omtrent de toegelaten bebouwing. De plankaart heeft een ondersteunende rol voor de toepassing van 

de planregels alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. De plankaart vormt samen met de 

planregels het voor de burgers bindende onderdeel van het bestemmingsplan.  

 

De planregels vallen in vier hoofdstukken uiteen: 

• inleidende regels: deze bevatten de begripsbepalingen en de wijze van meten; 

• bestemmingsregels: deze bevatten de regels voor de op de plankaart aangegeven bestemmingen; 

• algemene regels: deze bevatten algemene regels met betrekking tot de gronden van het bestem-

mingsplan;  

• overgangs- en slotregels: deze bevatten regels voor de overgang tussen het oude en het nieuwe be-

stemmingsplan.  

 

1.4 LEESWIJZERLEESWIJZERLEESWIJZERLEESWIJZER    

Dit hoofdstuk is de inleiding op het plan. Hoofdstuk 2 beschrijft het initiatief. In hoofdstuk 3 is een beschrij-

ving van het relevante rijks-, provinciale-, regionale en gemeentelijke beleid en wetgeving opgenomen. In 

hoofdstuk 4 wordt het project inhoudelijk op haalbaarheid getoetst aan de hand van het geldende beleid en 

milieuwetgeving. Hoofdstuk 5 geeft met een verantwoording van de gekozen wijze van bestemmen de juridi-

sche regeling aan. Hoofdstuk 6 beschrijft de economische uitvoerbaarheid van het plan en hoofdstuk 7 

beschrijft de maatschappelijke haalbaarheid van het plan waarbij de uitkomsten van de inspraak en over-

legmomenten zijn opgenomen. 
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2.  HET INITIATIEFHET INITIATIEFHET INITIATIEFHET INITIATIEF    

2.1 HUIDIGE SHUIDIGE SHUIDIGE SHUIDIGE SITUATIEITUATIEITUATIEITUATIE    

Het projectgebied is gelegen aan de Sixlaan nabij het centrum van Hillegom aan de westzijde daarvan. In de 

directe nabijheid zijn rondom het projectgebied diverse woningen gelegen. In de nabij van het projectgebied 

bevindt zich Sportpark Zanderij. Dit is aan de westzijde gelegen. Ten zuiden, tegen het projectgebied aan, ligt 

het woningbouwplan ‘De Kwekerij’ bestaande uit twee-onder-een-kapwoningen en een kinderdagverblijf. Iets 

verder ten zuiden daarvan ligt een locatie waar mogelijk in de toekomst  het Fioretticollege wordt gereali-

seerd. Direct aan de oostzijde van de Sixlaan is de Van den Endelaan gesitueerd (N208). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Globale ligging projectgebied 

 

Het projectgebied is gelegen aan de Sixlaan nr. 17 en wordt begrensd ten oosten, noorden en westen door 

de tuinen van de woningen aan de Sixlaan nummer 9, 11, 15 en 19. Aan de zuidzijde wordt het projectge-

bied begrensd door de woningen van het plan bekend onder de naam ‘De Kwekerij’. Op onderstaande ka-

dastrale kaart zijn de huidige kadastrale grenzen weergeven. Het perceel is kadastraal bekend als sectie A 

nummer 7643 en 8186 gedeeltelijk. 
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Begrenzing projectgebied 

2.2 TOEKOMSTIGE SITUATIETOEKOMSTIGE SITUATIETOEKOMSTIGE SITUATIETOEKOMSTIGE SITUATIE    

Beschrijving van het projectBeschrijving van het projectBeschrijving van het projectBeschrijving van het project    

Het bouwplan bestaat uit de realisatie van 1 vrijstaande villa, 3 patiowoningen en de verbouw van ‘villa 

Sonnevanck’ tot 2 woningen. De nieuw te realiseren villa wordt naast Sonnevanck gerealiseerd. De bestaan-

de achteraanbouw van de villa is reeds gesloopt waardoor ruimte is ontstaan voor drie patiowoningen. De 

woningen worden ontsloten via een woonpad direct aangesloten op de Sixlaan. Deze laan is een 30 km/uur 

weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectsituering 

Sixlaan 

Plan “De Kwekerij”  
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Aanzicht oostgevel Villa Sonnevanck (vanaf Sixlaan)     Aanzicht zuidgevel Villa Sonnevanck 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond Villa Sonnevanck nieuwe situatie 

 

 

    

    

    

    

Plattegrond Villa Sonnevanck nieuwe situatie 

 

 

 

 

 

 

Aanzicht westgevels patiowoningen 

 

 

 

 

 

Aanzicht noordgevels patiowoningen 

Aanzicht westgevels patiowoningen  
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Aanzicht oostgevels patiowoningen 

 

 

 

 

Aanzicht zuidgevels patiowoningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanzicht oostgevel en westgevel nieuwe villa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanzicht noordgevel en zuidgevel nieuwe villa 
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SSSStedenbouwkundige inpassingtedenbouwkundige inpassingtedenbouwkundige inpassingtedenbouwkundige inpassing    

Met het behouden van de villa Sonnevanck blijft een bijzonder pand behouden voor Hillegom. De villa maakt 

onderdeel uit van een aantal woningen aan de Sixlaan die de overgang vormen tussen de Stationsweg en de 

Van den Endelaan. Dit overgangsgebied wordt gekenmerkt door de vrijstaande, veelal karakteristieke, pan-

den en het groen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bestaande villa Sonnevanck wordt gerenoveerd en in ere hersteld. In de villa wordt een tweetal royale 

eengezinswoningen gerealiseerd. In aansluiting op de andere bestaande woningen aan de Sixlaan wordt 

naast de bestaande villa een nieuwe villa gerealiseerd, die in verschijningsvorm en architectuur daarbij  

aansluit en daarmee het straatbeeld versterkt. 

De in het verleden gerealiseerde aanbouwen aan de villa zijn inmiddels gesloopt. Daarmee ontstaat aan de 

achterzijde een royaal gebied. Deze ruimte wordt zorgvuldig ingericht met een drietal patiowoningen die 

typologisch aansluiting zoeken bij de woningen van het zuidelijk gelegen plan de Kwekerij en zo een goede 

ruimtelijke overgang maken met het deelgebeid van de Sixlaan. 

De nieuwe villa sluit qua bouwhoogte aan bij de bestaande bebouwing in de directe omgeving. De patiowo-

ningen daarentegen bestaan uit twee bouwlagen zonder kap en liggen iets verdiept op de kavel. De hoogte 

en ligging van de patiowoningen zorgt voor een zorgvuldige inpassing bij de woningen van het plan “de Kwe-

kerij”. Bovendien is met de situering van de dakterrassen op de patiowoningen hier eveneens rekening 

gehouden.  

Plangebied als overgang van Van den Endelaan naar Stationsweg 



    

 

 

 

Buro SRO  | Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening + Ontwikkelingsmanagement  13 

 

Rond de woningen wordt het plangebied zoveel als mogelijk groen ingericht waarbij de aanwezige groene 

structuur (laanbeplanting) van het gebied gehandhaafd blijft. De erfscheidingen met de bestaande woningen 

worden eveneens groen en duurzaam ingericht. 

 

De ontsluiting van het perceel wordt door middel van een woonstraat opgelost direct aansluitend op de 

Sixlaan.  

Het parkeren voor de nieuwe woningen wordt op de kavels opgelost. Per woning worden twee parkeerplaat-

sen gerealiseerd op eigen terrein. Het bezoekersparkeren vindt plaats aan de rand van het gebied op de 

Sixlaan. Hier liggen een aantal geclusterde parkeervoorzieningen ten behoeve van algemeen gebruik voor de 

buurt. 

Straatbeeld Sixlaan richting centrum 
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Overzicht totale bouwplan 
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3.  BELEIDSKADERBELEIDSKADERBELEIDSKADERBELEIDSKADER    

3.1 RIJKSBELEIDRIJKSBELEIDRIJKSBELEIDRIJKSBELEID    

3.1.1 NOTA RUIMTE, RUIMTE NOTA RUIMTE, RUIMTE NOTA RUIMTE, RUIMTE NOTA RUIMTE, RUIMTE VOOR ONTWIKKELING (2VOOR ONTWIKKELING (2VOOR ONTWIKKELING (2VOOR ONTWIKKELING (2006)006)006)006)    

De Nota Ruimte geeft de hoofdlijnen aan van het nationaal ruimtelijke beleid voor de komende decennia. 

Uitgegaan wordt van een dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid en een heldere verdeling van 

verantwoordelijkheden tussen het rijk en de decentrale overheden. Hiermee keert het beleid terug naar de 

eigenlijke uitgangspunten van het ruimtelijk rijksbeleid en verschuift het accent van ‘ordening’ naar ‘ontwik-

keling’. 

 

De Nota Ruimte is een integrale nota en brengt zo veel mogelijk rijksbeleid voor ruimtelijke onderwerpen in 

één nota en vervangt hiermee diverse Planologische Kernbeslissingen en ruimtelijk relevante rijksnota’s. De 

hierin vervatte ruimtelijke strategie wordt wat betreft verkeer en vervoer uitgewerkt in de separate PKB Nota 

Mobiliteit. De economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten worden nader uitgewerkt in respectie-

velijk de Gebiedsgerichte Economische Perspectieven en het Actieplan Bedrijventerreinen, de Agenda Vitaal 

Platteland en het daarbij behorende Meerjarenprogramma Groene Ruimte en het actieprogramma voor 

ruimte en cultuur. 

 

In het nationaal ruimtelijk beleid richt het kabinet zich op: 

• Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 

• Bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 

• Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 

• Borging van de veiligheid. 

 

In de Nota Ruimte wordt meer verantwoordelijkheid gegeven aan de decentrale overheden. Voor geheel 

Nederland is een basiskwaliteit geformuleerd waaraan voldaan moet worden. Een verdere verfijning wordt 

overgelaten aan de decentrale bestuurslagen. De gebieden en netwerken die het kabinet van nationaal 

belang acht zijn bestemd als Ruimtelijke Hoofdstructuur. In deze gebieden wil het Rijk een nadrukkelijke rol 

vervullen. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

De ontwikkeling die in dit bestemmingsplan is opgenomen betreft nieuw- /herbouw van 5 woningen binnen 

bebouwd gebied (inbreiding) en is als zodanig in overeenstemming met het rijksbeleid uit de Nota Ruimte.  

 

3.1.2 NATIONALE LANDSCHAPPNATIONALE LANDSCHAPPNATIONALE LANDSCHAPPNATIONALE LANDSCHAPPENENENEN    

In de Nota Ruimte zijn door het ministerie van VROM 20 nationale landschappen geïntroduceerd. Nationale 

landschappen zijn gebieden met zeldzame of unieke kenmerkende landschapskwaliteiten. In samenhang 

daarmee hebben deze gebieden bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cul-

tuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen moeten behouden blijven, duurzaam 

beheerd en waar mogelijk worden versterkt. In samenhang hiermee zal de toeristisch-recreatieve betekenis 

moeten toenemen. 
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De landschappelijke kwaliteiten zijn medebepalend voor de (on-)mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. 

Uitgangspunt is dat de nationale landschappen zich sociaaleconomisch voldoende moeten kunnen ontwikke-

len, terwijl de bijzondere kwaliteiten van het gebied worden behouden of versterkt.  

De uitwerking van de nationale landschappen is een provinciale aangelegenheid, zij is de zogenaamde bron-

houder.  

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Gezien de ligging van het plangebied ten noorden van het nationale landschap Groene Hart, heeft het geen 

raakvlak met één van de nationale landschappen. Het aspect nationaal landschap vormt geen belemmering 

voor de uitvoering van het project. 

 

3.1.3 NATUURBESCHERMINGSWENATUURBESCHERMINGSWENATUURBESCHERMINGSWENATUURBESCHERMINGSWET (1998)T (1998)T (1998)T (1998)    

Nederland kreeg in 1967 voor het eerst een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het mogelijk om 

natuurgebieden en soorten te beschermen.  

Op den duur voldeed de wet niet meer aan de eisen die internationale verdragen en Europese verordeningen 

stellen aan natuurbescherming. Daarom is in 1998 een nieuwe Natuurbeschermingswet gemaakt die alleen 

gericht is op gebiedsbescherming. De bescherming van soorten is geregeld in de Flora- en faunawet. 

De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 gewijzigd. Sindsdien zijn de bepalingen vanuit de 

Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt.  

De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet: 

• Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden)  

• Beschermde Natuurmonumenten en  

• Wetlands. 

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht.  

Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben 

voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de vergunningen. Maar soms doet het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dit.  

 

Op 1 februari 2009 is de wet opnieuw gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het zogenoemde 'bestaand 

gebruik'. Hieronder vallen activiteiten in en om beschermde Natura 2000-gebieden die al plaatshadden 

voordat een gebied als beschermd gebied is aangewezen. De wijziging is met name van belang voor provin-

cies (als bevoegd gezag) en voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik. De wijzigingen zijn gericht op: 

1. Verbetering van de werking van de wet in de praktijk.  

2. Verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn. 

Als gevolg van de wetswijziging is er, zolang er nog geen beheerplan is vastgesteld, voor bestaand gebruik 

met mogelijke verslechterende gevolgen toch geen vergunning vereist. De betreffende activiteit kan dus 

worden voortgezet. Wel heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de bevoegdheid 

voor een aanschrijving in deze periode als kan worden aangetoond dat het betreffende bestaand gebruik 

negatieve effecten heeft. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het voorliggende plangebied valt niet onder een Natura 2000- gebied of de Beschermde- en Staatsnatuur-

monumenten. Het plangebied is niet aan te merken als wetland. De Natuurbeschermingswet vormt derhalve 

geen belemmering voor het onderhavige project. 
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3.1.4 VIERDE NOTA WATERHUIVIERDE NOTA WATERHUIVIERDE NOTA WATERHUIVIERDE NOTA WATERHUISHOSHOSHOSHOUDING (1998)UDING (1998)UDING (1998)UDING (1998)    

De Vierde Nota Waterhuishouding zet de strategie door van integraal waterbeheer die is ingezet in de Derde 

Nota Waterhuishouding. De wateroverlast die in de negentiger jaren is ontstaan heeft echter tot het inzicht 

geleid dat maatregelen, die herhaling moeten voorkomen, meer inhouden dan het verhogen van dijken. De 

Vierde Nota Waterhuishouding pleit daarom voor meer samenhang tussen het beleid voor water, ruimtelijke 

ordening en milieu, gericht op de verschillende belangen zoals veiligheid, landbouw, natuur, drinkwatervoor-

ziening, transport, recreatie en visserij, daarbij ruimte scheppend voor gebiedsgericht maatwerk. 

Verwezen wordt naar §4.8 voor nadere onderbouwing met betrekking tot water. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het onderhavige project is niet in strijd met de Vierde Nota Waterhuishouding.  

 

3.1.5 NOTA BELVEDÈRE (1999NOTA BELVEDÈRE (1999NOTA BELVEDÈRE (1999NOTA BELVEDÈRE (1999))))    

In 1999 is de Nota Belvedère verschenen. Doel van de nota is de cultuurhistorische identiteit meer richting-

gevend te laten zijn voor de inrichting van de ruimte. 

 

Het erkennen en herkenbaar houden van cultuurhistorische identiteit in zowel het stedelijke als landelijke 

gebied, als kwaliteit en uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen (Algemeen ruimtelijk beleid). 

 

Deze doelstelling wordt in de nota geconcretiseerd in een breed scala van te ondernemen acties op rijks-, 

regionaal- en lokaal niveau. In het kader van de nota is een landsdekkend overzicht gemaakt van de cultuur-

historisch meest waardevol geachte steden en gebieden: de Cultuurhistorische Waardenkaart van Nederland 

(ook wel Bevedèrekaart genoemd). 

 

De projectlocatie valt niet binnen een specifiek Belvedèregebied.  

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het onderhavige project is niet in strijd met de nota Belvedère. In de stedenbouwkundige en architectoni-

sche uitwerking van het project zal aangesloten worden bij het welstandsbeleid van de gemeente Hillegom. 

Hiermee wordt de cultuurhistorische identiteit van het stedelijke gebied gewaarborgd. 
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3.2 PROVINCIAAL BELEIDPROVINCIAAL BELEIDPROVINCIAAL BELEIDPROVINCIAAL BELEID    

In het provinciaal beleid vormt met name de Nota Regels voor Ruimte het relevante beleidskader. Desalniet-

temin zullen de provinciale structuurvisies de revue passeren. 

 

3.2.1 STRSTRSTRSTRUCTUURVISIE UCTUURVISIE UCTUURVISIE UCTUURVISIE     

De provincie Zuid-Holland heeft voor de gehele provincie een structuurvisie1 opgesteld. De Provinciale ruim-

telijke structuurvisie Zuid-Holland 2020 is voor de provincie een zelfbindend en richtinggevend document, 

waarin de streekplangebieden in onderlinge samenhang worden bezien. De ruimtelijke strategie is hierin op 

een hoger schaalniveau tot 2020 in beeld gebracht, met een doorkijk naar nog langere termijn. Dat maakt 

het mogelijk op dat hogere niveau afwegingen te maken en ruimtelijke ontwikkelingen te initiëren en te 

stimuleren. De structuurvisie kan een rol gaan spelen in een actief provinciaal ruimtelijk ontwikkelingsbeleid, 

in samenwerking met andere partijen. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Door het provinciale karakter van de ruimtelijke structuurvisie Zuid-Holland 2020 en de kleine schaal van 

onderhavig plan, heeft dit project nauwelijks raakvlak met dit provinciale beleid. Desalniettemin kan gecon-

cludeerd worden dat dit project niet in strijd is met deze Provinciale structuurvisie.  

 

3.2.2 STREEKPLAN ZUIDSTREEKPLAN ZUIDSTREEKPLAN ZUIDSTREEKPLAN ZUID----HOLLAND WESTHOLLAND WESTHOLLAND WESTHOLLAND WEST    

Het streekplan Zuid-Holland West2 waar de gemeente Hillegom binnen valt, blijft op basis van de overgangs-

bepalingen nieuwe Wet ruimtelijke ordening als structuurvisie bestaan. 

 

In het streekplan presenteert Zuid-Holland een samenhangende visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 

Zuid-Holland West voor de periode tot 2015. De bebouwde kom van Hillegom is op de streekplankaart aan-

gewezen als stad en dorpsgebied. 

In het streekplan is het hele gebied tussen kust en Haarlemmermeerpolder aangewezen als Provinciaal 

landschap Duin en Bollenstreek. De Bollenstreek is onderdeel van het groen-blauwe raamwerk. Voor de 

Bollenstreek is aangegeven dat het handhaven en versterken van het huidige karakter en de huidige identi-

teit hoofduitgangspunt is voor de ruimtelijke ontwikkeling. Tevens geeft het streekplan aan dat, om het 

karakter van de streek te kunnen handhaven, zuinig ruimtegebruik van groot belang is.            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Provinciale Staten van Zuid-Holland (13 oktober 2004) Provinciale ruimtelijke structuurvisie Zuid-Holland 

2020 
2 Provinciale Staten van Zuid-Holland (19 februari 2003) Streekplan Zuid-Holland West 
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Hiervoor zijn rode contouren getrokken 

rond stedelijk gebied. Deze contouren 

bepalen de ruimte voor dorpsuitbreiding 

voor wonen en werken. Binnen de rode 

contour wordt uitgegaan van meervoudig 

en intensief ruimtegebruik. Daarbij 

moeten aanwezige cultuurhistorische 

waarden zoveel mogelijk beschermd 

worden.  

Er geldt prioriteit voor vernieuwing, 

verbetering, herstructurering, hergebruik 

en verdichting in het bestaande stedelijk 

gebied, mede gericht op een vergroting 

van de functiemenging op agglomeratie-

niveau en met inachtneming van de 

eisen die aan een goed woon- en 

leefmilieu worden gesteld.  

 

 

 

 

Kaart 4 streekplan: Parken en landschappen 

 

Het verder concentreren van wonen en werken heeft een gunstig effect op het draagvlak voor stedelijke 

voorzieningen, en op het terugdringen van de automobiliteit ten gunste van langzaam verkeer en openbaar 

vervoer.  

 

De rode contour3 van de gemeente Hillegom 

ziet er na de derde partiële herziening van 

Streekplan Zuid-Holland West uit zoals 

geven in onderstaande plattegrond. De project-

locatie valt binnen de rode contour. 

 

De ontwikkeling bevindt zich binnen de rode 

contour als aangegeven in het streekplan. Het 

plan sluit daardoor aan op het provinciaal 

beleid om zorgvuldig om te gaan met de grond 

en binnen het bestaand stedelijk gebied te 

bouwen. 

 

     

      Rode contour 

 

                                                      
3 Provincie Zuid-Holland (2003) Streekplan Zuid-Holland West 
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Uitsnede streekplankaart 

In het streekplan Zuid Holland west is het projectgebied aangewezen binnen het Provinciaal landschap de 

Bollenstreek. Voor de Bollenstreek is aangegeven dat het handhaven en versterken van het huidige karakter 

en de identiteit hoofduitgangspunt is voor de ruimtelijke ontwikkeling. Tevens geeft het streekplan aan dat, 

om het karakter van de streek te kunnen handhaven, zuinig ruimtegebruik van groot belang is. Hiervoor zijn 

rode contouren getrokken rond stedelijk gebied. Deze contouren bepalen de ruimte voor dorpsuitbreiding 

voor wonen en werken. De projectlocatie is gelegen binnen de rode contour.  

 

Op de plankaart van het streekplan is het projectgebied aangeduid als “openluchtrecreatie en stedelijk 

groen”: een binnen- of buitenstedelijk gelegen gebied met als hoofdfunctie openluchtrecreatie. Ook is de 

Sixlaan voor een groot deel aangewezen als bebouwingslint met cultuurhistorische waarde. Het deel waar de 

ontwikkeling zal plaatsvinden is echter buiten deze aanwijzing gelegen. Hoewel de projectlocatie is gelegen 

binnen de rode contour, dient de hoofdfunctie openluchtrecreatie behouden te blijven. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het realiseren van twee woningen in de bestaande villa Sonnevanck past binnen het beleid van de provincie 

doordat optimaal van de ruimte binnen de rode contour gebruikt wordt gemaakt. Bovendien wordt in één 

bestaand gebouw twee woningen gesitueerd (hergebruik van een bestaand pand) en wordt de bestaande 

ruimtelijke situatie en het bestaande stedelijke groen niet aangetast.  

 

Het realiseren van een nieuwe villa en de drie patiowoningen past niet in het provinciaal beleid zoals gefor-

muleerd in het streekplan. Dit vanwege het nastreven om de hoofdfunctie openluchtrecreatie en stedelijk 

groen te behouden. Gezien de projectlocatie inmiddels ingesloten ligt door (onder andere recent gerealiseer-

de) woningbouw, en de feitelijke grens van de hoofdfunctie openluchtrecreatie en stedelijk groen meer zuide-

lijk en westelijk is gelegen, kan worden beargumenteerd waarom toch beperkte aanvullende woningbouw 

mogelijk is. Daarnaast kan worden gesteld dat door de reeds uitgevoerde sloop van de bestaande aanbouw 

en de daarvoor in de plaats komende nieuwbouw er nauwelijks sprake is van een toename van oppervlakte 

bebouwing (ca. 100 m2 incl. nieuwe ontsluitingsweg).  
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Het vigerend bestemmingsplan (die in paragraaf 3.3.3) laat overigens een veel groter volume aan bebouwing 

toe van ca. 1550 m2 met een maximale bouwhoogte van 12 meter. In de nieuwe voorgestelde situatie wordt 

een bebouwd oppervlak van ca. 875 m2 gerealiseerd. Daarbij wordt bovendien geen openbaar groen aange-

tast. Een enkele boom op privéterrein zal voor de geplande nieuwbouw moeten wijken, maar er zullen tevens 

nieuwe bomen op het terrein worden geplant. Daarmee kan worden geconcludeerd dat de voorgestelde 

nieuwe situatie geen verslechtering is voor het stedelijk groen en de ruimtelijke kwaliteit juist verbeterd 

(minder oppervlak bebouwing). 

 

 

3.2.3 PROVINCIALE ECOLOGISPROVINCIALE ECOLOGISPROVINCIALE ECOLOGISPROVINCIALE ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUURCHE HOOFDSTRUCTUURCHE HOOFDSTRUCTUURCHE HOOFDSTRUCTUUR    

De Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur (afgekort PEHS) is een samenhangend netwerk van belangrijke 

natuurgebieden in de Provincie. De PEHS bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en 

ecologische verbindingszones. De PEHS is gebaseerd op de nationale Ecologische Hoofdstructuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciaal ecologische hoofdstructuur Zuid Holland 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het plangebied valt niet binnen de PEHS. Vanuit de PEHS volgen dan ook geen directe aanwijzingen en of 

randvoorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden. 

 

3.2.4 REGELS VOOR RUIMTE (REGELS VOOR RUIMTE (REGELS VOOR RUIMTE (REGELS VOOR RUIMTE (2005)2005)2005)2005)    

Op 8 maart 2005 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de nota Regels voor Ruimte vastgesteld. 

Deze nota vormt naast de streekplannen het beoordelingskader voor gemeentelijke ruimtelijke plannen en 

bevat beleidsregels ten behoeve van de goedkeuring van ruimtelijke plannen. De voorloper van de Nota 

Regels voor Ruimte is de Nota Planbeoordeling 2002. De nota bevat toetsingskaders voor ruimtelijke plan-

nen met betrekking tot de onderwerpen “Economie, Mobiliteit en Samenleving”, “Landelijk Gebied”, “Milieu”, 
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“Water” en “Cultureel Erfgoed”. Voor dit project is met name het onderwerp “Economie, Mobiliteit en Samen-

leving” van belang. 

Onderhavig project valt onder woon- en zorg beleid. Voor het woningbouwbeleid vormt, naast het locatiebe-

leid in de streekplannen, niet de regelgeving in de nota Regels voor Ruimte, maar de provinciale woonvisie 

het beleidskader. Verwezenlijking van het provinciaal woonbeleid zal, evenals het hieraan gerelateerde 

zorgbeleid, gebeuren via de sectorlijn. Bij de beoordeling van ruimtelijke plannen zal niet worden getoetst 

aan de provinciale woonvisie. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

De nota Regels voor Ruimte is als toetsingskader niet van toepassing op onderhavig project. 

3.3 GEMEENTELIJK BELEIDGEMEENTELIJK BELEIDGEMEENTELIJK BELEIDGEMEENTELIJK BELEID    

3.3.1 RUIMTELIJK PERSPECTIRUIMTELIJK PERSPECTIRUIMTELIJK PERSPECTIRUIMTELIJK PERSPECTIEF 2030EF 2030EF 2030EF 2030    

De gemeente Hillegom heeft samen met de andere bollengemeenten Lisse en Noordwijkerhout een geza-

menlijke visie voor 2030 opgesteld: het Ruimtelijk perspectief 20304. Het doel hiervan is om verschillende 

ruimteclaims te analyseren, met elkaar te confronteren en tot een aantal afgewogen ruimtelijke ambities en 

ontwikkelingen te komen. De visie is richtinggevend voor de eigen gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling en 

bedoeld als de gezamenlijke inbreng voor de regionale structuurvisie Holland Rijnland. Tevens is de visie een 

basis voor een structuurvisie als bedoeld in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijk perspectief 2030; Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout 

                                                      
4 RBOI (12 februari 2008) Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout; ruimtelijk perspectief 2030 
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De planlocatie valt binnen de contouren van het gebied dat bedoeld is voor kwaliteitsverbetering van de 

leefomgeving, waterfrontontwikkeling en woningbouw ten behoeve van eigen behoefte en omliggende regio: 

Binnen dit gebied wordt volgens het beleid van het ruimtelijk perspectief 2030 ruimte gegeven aan wonen. 

Tot 2030 hebben de drie betreffende gemeente voldoende ruimtelijke capaciteit op het gebied van wonen 

om te voorzien in hun individuele behoefte en hun gezamenlijke behoefte. De capaciteit bedraagt circa 3900 

woningen en men is van plan deze verder uit te breiden. Dit wil men realiseren door binnenstedelijke locatie 

die vrij komen zo snel als mogelijk om te zetten tot woningbouwontwikkeling. Om te zorgen dat ook de gene-

raties na 2030 nog iets te kiezen hebben zijn er gebieden aangewezen waar er ook na 2030 de mogelijkheid 

is om woningen te bouwen. Op deze locaties worden geen bouwwerken toegestaan die met veel geld en 

moeite weg moeten worden gehaald tegen de tijd dat de huidige capaciteit volledige is op gebruikt. Naast te 

voorzien in eigen behoefte wil men ook in de regionale behoefte kunnen voorzien. De extra woningbouwim-

puls is een wenselijke impuls voor de sociaal economische vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van de gemeente.   

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het ruimtelijk perspectief 2030 vormt geen belemmering voor de uitvoering van het bouwplan. Het bouwplan 

valt binnen de contouren van het gebied dat is bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van de leefomgeving, 

waterfrontontwikkeling en woningbouw ten behoeve van eigen en omliggende regio. Het plan draagt bij aan 

de wenselijke woningbouwimpuls.  

 

3.3.2 STRUCTUURVISIESTRUCTUURVISIESTRUCTUURVISIESTRUCTUURVISIE    HILLEGOMHILLEGOMHILLEGOMHILLEGOM5555    

De groei naar 23.000 inwoners moet vóór 2020 worden gerealiseerd. Zowel demografisch als sociaal moet 

er een evenwichtige samenstelling van de bevolking behouden dan wel bereikt worden binnen de tijdshori-

zon van de structuurvisie. Een goede onderlinge afstemming van wonen, werken, recreatie en bereikbaar-

heid van deze functies bevordert de sociale samenhang. Er moet worden gewerkt aan een groot en divers 

genoeg inwonertal voor het in stand houden van de diversiteit van voorzieningen, voor ouderen en voor 

jongeren. Dat vraagt voldoende nieuwbouw, voldoende differentiatie in de nieuwbouw en aandacht voor de 

mogelijkheden van doorstroming. De nieuwe woningen zijn voor een belangrijk deel bedoeld voor gezinnen 

met jonge kinderen, jongeren en starters op de woningmarkt. Maar ook ouderen en mensen met een lager 

inkomen die een huurwoning zoeken, vormen een belangrijke doelgroep. Tenminste 30% van de nieuwe 

woningen zal als bereikbare huur- en koopwoningen worden uitgevoerd. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

De structuurvisie Hillegom vormt geen belemmering voor de realisatie van onderhavig project. 

 

3.3.3 GELDEND BESTEMMINGSPGELDEND BESTEMMINGSPGELDEND BESTEMMINGSPGELDEND BESTEMMINGSPLANLANLANLAN    

Ter plaatse van het onderhavige perceel Sixlaan 17 vigeert het bestemmingsplan “Weerestein” dat door de 

raad is vastgesteld op 13 april 2000 en door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd op 20 juni 2000 waarna 

het plan onherroepelijk is geworden. De gronden zijn aangewezen voor ”Maatschappelijke doeleinden“ 

zonder bijzondere aanduidingen. Volgens artikel 13 van de voorschriften zijn de gronden bestemd voor: 

medische, sociaal-culturele, religieuze, sport, educatieve en openbare dienstverlenende instellingen, af-

                                                      
5 Kuiper Compagnons (december 2008) Structuurvisie Hillegom 
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schermende groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen een en ander met bijbehorende bouwwerken met 

uitzondering van dienstwoningen en (on)bebouwde terreinen.  

Ten aanzien van het bouwen is onder meer bepaald dat gebouwen uitsluitend binnen het op de plankaart 

aangegeven bouwvlak mogen worden gebouwd tot een goothoogte van 9 meter en een bouwhoogte van 12 

meter.  

De afstand van de zuidelijke bouwgrens tot de percelen De Kwekerij 18 t/m 32 bedraagt circa 8 meter. De 

westelijk en noordelijke bouwgrens liggen tegen de perceelgrenzen van de objecten Van Waverenstraat 9 en 

11 en Sixlaan 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de correctieve herziening van  het bestemmingsplan Weerestein is de bestaande villa aangeduid als ka-

rakteristiek bouwwerk. In dit postzegel bestemmingsplan wordt een eenzelfde beschermingsregeling opge-

nomen om de bestaande karakteristieken te behouden. 

Uitsnede plankaart bestemmingsplan Weerestein 
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Ter hoogte van de zuidoostelijke plangrens van het bouwplan vigeert het bestemmingsplan “De Zanderij” dat 

door de raad is vastgesteld op 14 juni 2007 en gedeeltelijk is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 5 

februari 2008. De provincie heeft goedkeuring onthouden aan het zinsdeel "tot een diepte van 0,5 m of 

meer" in artikel 26.2.1 van de planvoorschriften. Dit artikel betreft de archeologische waarden in het plange-

bied. Dit is niet van toepassing op de gronden van onderhavig bouwplan die vallen binnen bestemmingsplan 

“De Zanderij”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede plankaart bestemmingsplan De Zanderij 

 

Het strookje ter hoogte van de zuidoostelijke plangrens zijn aangewezen voor “Verblijfsdoeleinden”. Volgens 

artikel 22 van de voorschriften zijn de gronden bestemd voor: wegen, pleinen en andere openbare ruimten 

met zowel een functie voor verblijf als voor verkeer gericht op de aangrenzende en naburige bestemmingen; 

parkeervoorzieningen; speel- en groenvoorzieningen, alsmede bermen; een en ander met bijbehorende 

bouwwerken, geen gebouw zijnde, en (on)bebouwde terreinen. Gebouwen op gronden die aangewezen zijn 

voor verblijfsdoeleinden zijn niet toegestaan.  

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

De gewenste ontwikkeling is niet in overeenstemming met het vigerende planologische regime, welke be-

staat uit twee bestemmingsplannen. Om deze strijdigheid op te heffen is een nieuw planologisch regime 

noodzakelijk. Deze wordt gevormd door dit bestemmingsplan.  
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3.3.4 STRUCTUURVISIE THEMASTRUCTUURVISIE THEMASTRUCTUURVISIE THEMASTRUCTUURVISIE THEMA    WONENWONENWONENWONEN    

Met de structuurvisie thema wonen wil de gemeente Hillegom6 adequaat inspelen op de woonwensen van 

morgen, voor de periode 2009-2013. Sinds het vaststellen van de woonvisie uit 2004 is er een aantal ont-

wikkelingen in gang gezet. Zo zijn er diverse woningbouwprojecten gerealiseerd. 

Het staat de gemeente voor ogen de algemene structuurvisie te vertalen naar locaties en hierover met de 

belanghebbenden (exploitatie-) afspraken te maken. De Structuurvisie thema Wonen is een onderbouwde, 

nieuwe visie op het wonen en een belangrijke basis voor de programmatische vertaling van de algemene 

structuurvisie en biedt een leidraad voor verdere afspraken over exploitatie en verevening.  

 

Op grond van discussie en analyses met betrokken partners wordt de kern van de visie op het wonen als 

volgt verwoord. De gemeente wil werken aan: 

Een evenwichtige en sociale dorpsgemeenschap met een compleet voorzieningenaanbod van commerciële 

en collectieve voorzieningen. Al met al; een prettige woonplek voor iedereen die in Hillegom wil wonen. 

De nieuwe Structuurvisie thema Wonen past daarmee in de lijn van eerdere woonvisies uit 1999 en 2004.  

 

Deze centrale ambitie wil de gemeente realiseren via een viertal beleidslijnen: 

1. Werken aan een evenwichtige bevolkingsopbouw. Om een evenwichtige bevolkingsopbouw te be-

werkstelligen is een zekere groei van Hillegom nodig. Daarbij hanteert de gemeente als richtlijn een 

inwonertal van 23.000 inwoners in 2020; omdat dit aantal kansen biedt voor een substantiële stu-

ring in bevolkingsopbouw (naast de autonome ontwikkeling van de gemeente). Tevens draagt dit bij 

aan min of meer voldoende draagvlak voor voorzieningen. 

2. Doelgroepen van beleid: De aandacht voor specifieke groepen op de woningmarkt moet bijdragen 

aan de gewenste evenwichtige bevolkingsopbouw. Dan is vooral aandacht nodig voor groepen die 

momenteel weinig kansen hebben op de woningmarkt, zoals jonge huishoudens (waaronder gezin-

nen en starters). Maar ook beleid voor andere groepen vraagt aandacht; simpelweg omdat groepen 

getalsmatig aan belang winnen, zoals de zeer gedifferentieerde groep senioren. Ook enkele kleine-

re groepen vragen aandacht, omdat hun plek in Hillegomse gemeenschap aandacht vraagt. Ge-

dacht wordt dan vooral aan (tijdelijke) arbeidsmigranten. 

3. Typisch Hillegoms en karakteristieke woonmilieus: Essentieel voor een ontwikkeling die recht doet 

aan de eigenheid van de Hillegomse woonmilieus is zicht op de kwaliteiten. Het gaat om de rust en 

ruimte van het wonen in het groen voor een brede laag van de bevolking, de diversiteit en het dorp-

se karakter van de stedenbouwkundige opzet, de centrale ligging in de Randstad en het aantrekke-

lijke voorzieningenniveau. Ontwikkelingen moeten passen binnen deze eigenheid, en waar nodig de 

kwaliteiten van Hillegom versterken. 

4. Woonzorgzone-ontwikkeling: nieuwe ontwikkelingen vragen om oplossingen. Een belangrijke ont-

wikkeling is de verandering in de wijze waarop zorg aan mensen aangeboden wordt: minder in 

grootschalige instellingen en meer bij mensen thuis in de wijk. Dit vraagt concepten waarin wonen, 

welzijn en zorg goed op elkaar zijn afgestemd. De ontwikkeling van de woonzorgzone Elsbroek waar 

onderhavig project deel van uitmaakt speelt hier reeds op in. Ook in andere delen van Hillegom wil 

de gemeente een afgestemd aanbod van wonen, welzijn en zorg aanbieden. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

                                                      
6 Companen ontwerp Structuurvisie thema wonen 2009-2013 
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Het project komt overeen met de ambitie om te werken aan een evenwichtige bevolkingsopbouw van de 

gemeente Hillegom en levert een bijdrage aan het behoudt van typische en karakteristieke woonmilieus door 

het renoveren en hergebruik van de monumentale villa. Onderhavig project is niet in strijd met de gemeente-

lijke structuurvisie thema wonen. 

 

3.3.5 WELSTANDSNOTAWELSTANDSNOTAWELSTANDSNOTAWELSTANDSNOTA    HILLEGOMHILLEGOMHILLEGOMHILLEGOM7777    

De planlocatie is gelokaliseerd in het welstandsgebied ‘Lint Stationsweg'. Het gaat om een gebied in het 

westen van de kern Hillegom. Het gebied vormt een belangrijke verbinding tussen de Hoofdstraat en het 

spoor van Haarlem naar Leiden. De as van het lint wordt gevormd door de Sixlaan, waar de projectlocatie 

van onderhavig project onderdeel van uit maakt. Het lint wordt gekenmerkt door statige huizen en panden 

met een zorgvuldige structuur afgewisseld met eenvoudige huizen, boerderijen en bedrijfspanden. De be-

bouwing is overwegend vrijstaand en gericht op de weg. De meeste gebouwen hebben een individueel karak-

ter met een traditionele opbouw van onderbouw tot twee lagen en een kap. Er wordt gebruik gemaakt van 

zowel traditionele als moderne materialen. Bovengenoemde kenmerken zijn toepasbaar op zowel de reeds 

bestaande villa als de nieuw te realiseren villa uit onderhavig bouwplan. Seriebouw komt echter weinig voor 

in de Sixlaan. De drie geplande patiowoningen zullen dus enigszins afwijken van het gewenste beeld. Dit is 

opgelost door een tweede grote villa aan de weg te realiseren die het zicht op de patiowoningen enigszins 

ontneemt.  

 

De gevarieerde bebouwing en veelal zorgvuldige architectuur langs de Stationsweg vraagt om een bijzonder 

welstandsniveau. De individualiteit van de panden en de aandacht voor het gevelbeeld in samenhang met 

materiaal- en kleurgebruik zijn daarbij belangrijke aspecten. Bij de beoordeling van bouwplannen wordt er 

getoetst aan de hand van de volgende welstandscriteria: 

 

Ligging 

• rooilijnen verspringen ten opzichte van elkaar 

• hoofdgebouwen zijn nadrukkelijk georiënteerd op het lint 

• doorzichten waar mogelijk behouden 

• bijgebouwen staan ruim achter de voorgevelrooilijn 

 

Massa 

• gebouwen zijn individueel, afwisselend en gedifferentieerd 

• villa’s bestaan uit een onderbouw tot twee lagen met een nadrukkelijke kap 

• de gevelopbouw van gebouwen is in geleding, verhouding en detaillering afgestemd op de gangbare 

gevelopbouw van panden in de omgeving 

• aan- en opbouwen zijn ondergeschikt en vormgegeven als toegevoegd element of opgenomen in de 

hoofdmassa 

• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw 

 

Architectonische uitwerking 

• de architectonische uitwerking is gevarieerd en zorgvuldig 

• gevels zijn gedifferentieerd en representatief 

• bakstenen gevels zijn bij voorkeur voorzien van siermetselwerk 

                                                      
7 Gemeente Hillegom (mei 2008) Welstandsnota Hillegom 
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• gevelopeningen zijn voornamelijk staand 

• traditioneel houten kozijnen en profileringen vormen het uitgangspunt 

 

Materiaal-en kleurgebruik 

• materiaal- en kleurgebruik is traditioneel en in harmonie met de belendingen 

• gevels zijn van metselwerk eventueel voorzien van siermetselwerk 

• daken zijn gedekt met keramische pannen 

• kozijnen zijn bij voorkeur van hout 

• bij kunststof kozijnen deze alleen uitvoeren in een op hout gelijkende uitvoering met de detaillering als 

van een houten kozijn 

• gestucte gevels zijn licht van kleur 

• kozijnen en ander houtwerk is in het algemeen geschilderd in traditionele kleuren als crèmewit en 

donkergroen. 

    

 

WelstandtoetsWelstandtoetsWelstandtoetsWelstandtoets    

Het plan is op 18 december 2007 voorgelegd aan de welstandsgedelegeerde van Dorp Stad en land. Het 

plan is positief ontvangen. Met name de zorgvuldige inpassing en de manier waarop de bestaande villa weer 

in oude glorie wordt hersteld spreken zeer aan. Voor de detaillering van de villa wordt op kleine onderdelen 

nog aandacht gevraagd.  

Gezien de voorbeeldwerking van het plan wordt voorgesteld het plan aan de grote commissie te presenteren 

(behoeft niet voorgelegd te worden). 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het plan voldoet aan de criteria zoals gesteld in de gemeentelijke Welstandnota en is getoetst door de wel-

standcommissie en positief bevonden. Bovendien is voor de verbouwing van de bestaande villa een zonge-

naamde monumentenvergunning aangevraagd gezien de status van het pand. 

 

3.3.6 MILIEUBELEIDSPLANMILIEUBELEIDSPLANMILIEUBELEIDSPLANMILIEUBELEIDSPLAN    

De gemeente Hillegom heeft samen met de gemeenten Lisse en Noordwijkerhout een milieubeleidsplan8 

geschreven voor de periode van 2008 tot en met 2011. Met dit milieubeleidsplan willen de gemeenten het 

volgende bereiken: 

• behoud en verbetering van de milieukwaliteit in de gemeenten en een bijdrage leveren aan het oplos-

sen van milieuproblemen op grotere schaal. 

• het beleidsplan is bedoeld als een kader voor toekomstige besluiten. In het milieubeleidsplan zijn am-

bities benoemd. Bij besluiten over ontwikkelingen en activiteiten binnen de gemeenten gelden deze 

ambities als kader. In het besluit moet duidelijk worden hoe de ambities gerealiseerd gaan worden. 

Het uitgangspunt is dat gewerkt wordt aan milieukwaliteit. Dit is een verantwoordelijkheid van alle disciplines 

binnen de gemeentelijke organisatie. Daarom staan in het beleidsplan niet de (milieu) onderwerpen centraal 

maar de activiteiten en ontwikkelingen binnen de gemeenten.  

 

                                                      
8 Milieubeleidsplan 2008-2011, vastgesteld door de raad op 12 juni 2008. 
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Met betrekking tot bouwen en wonen worden de volgende ambities geformuleerd: 

• 90% van de nieuwe woningen vanaf 2010 scoort een 7 op de GPR-methodiek9; 

• vanaf 2010 worden bij 90% van de renovatie- en verbouwingsprojecten waar een aannemer of archi-

tect bij betrokken is duurzaam bouwen maatregelen toegepast; 

• vanaf 2010 past 50% van de ondernemers duurzaam bouwen maatregelen toe bij nieuwbouw, ver-

bouwing of uitbreiding van bedrijfspanden. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

In onderhavig project wordt gestreefd naar een score 7 op de GPR-methodiek. Tevens worden duurzame 

aspecten geïntegreerd. Onderhavig project past binnen het milieubeleidsplan. 

 

3.3.7 DUURZAAM BOUWEN EN WDUURZAAM BOUWEN EN WDUURZAAM BOUWEN EN WDUURZAAM BOUWEN EN WONEN (2005)ONEN (2005)ONEN (2005)ONEN (2005)    

De gemeente Hillegom heeft het “Regionaal Duurzaam Bouwen ‘plus’ Pakket”10 van 7 mei 2003 als basis 

voor het gemeentelijk beleid omarmd. De gemeente hanteert BPR 7. 

Uitgangspunt voor duurzaam bouwen is de "drie-stappen-strategie". Deze aanpak geldt voor alle ingaande en 

uitgaande stromen, die door een gebouw, wijk of stad gaan zoals energie, water, bouwmaterialen en afval. 

De drie stappen zijn: 

• Voorkom onnodig gebruik van energie, water, materialen en het produceren van afval. 

• Gebruik duurzame/hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, regen en hergebruik afval. 

• Gebruik de niet duurzame bronnen verstandig en verwerk afval verstandig. 

 

Het pakket bevat de belangrijkste instrumenten voor duurzaam bouwen op gebouwniveau. Naast deze zijn er 

ook certificaten op woningniveau, zoals woonkeur en de zonnewoning. De notitie ‘duurzaam bouwen en 

wonen’ behandelt de milieuthema’s die betrekking hebben op duurzaam bouwen. Deze thema’s zijn: natuur 

en groen, water, energie, mobiliteit, binnenmilieu, materialen en afval. Per thema is aangegeven wat de 

doelstelling en/of het ambitieniveau is en welke maatregelen de gemeente neemt.  

Voor de verschillende schaalniveaus en type gebouwen is het ambitieniveau van de gemeente Hillegom 

omschreven. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het plan voldoet aan het beleid op het gebied van duurzaam bouwen. De checklist duurzaam bouwen zal 

worden ingevuld en worden ingediend bij de bouwaanvraag. 

 

                                                      
9 het instrument Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Duurzaam Bouwen (GPR-gebouw) is een (software) 
hulpmiddel voor het berekenen van de duurzaamheidscores van gebouwen. De prestaties worden uitge-

drukt in rapportcijfers voor verschillende milieuthema’s. Voldoen aan het bouwbesluit leidt tot een score 5. 
Gangbaar bouwen leidt tot een score van 6 tot 6,5. Het streven naar maximale duurzaamheid wordt 

vertaald in een score van 10 
10 Milieudienst West-Holland (7 mei 2003) Samenvatting Regionaal Duurzaam Bouwen ‘Plus’ Pakket 
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3.3.8 POLITIEKEURMERK (VEIPOLITIEKEURMERK (VEIPOLITIEKEURMERK (VEIPOLITIEKEURMERK (VEILIG WONEN)LIG WONEN)LIG WONEN)LIG WONEN)    

De gemeente is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en handhaven van een integraal veiligheidsbeleid 

voor haar burgers. Steeds meer gemeenten schrijven om deze reden een integraal veiligheidsplan waarin 

fysieke, externe en sociale veiligheid samenkomen. Het Politiekeurmerk is daarvoor het beproefde instru-

ment. Daar waar alle partners, zoals woningbouwcorporaties, gemeenteambtenaren, politie en burgers het 

toepassen, neemt het inbraakrisico sterk af en neemt de veiligheidsbeleving van bewoners sterk toe.  

In een woonomgeving en een woning met een Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben bewoners 90% minder 

kans dat er ingebroken wordt. 

 

Het hebben van een keurmerk maakt gemeenten aantrekkelijker als woonplaats. Ook andere vormen van 

criminaliteit, zoals fietsendiefstal en vandalisme in de woonomgeving, nemen af. De gemeente Hillegom 

staat het politiekeurmerk voor en schrijft dit voor alle renovatie- en nieuwbouwprojecten voor. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het verbouwen van de bestaande villa en het realiseren van de nieuwe villa en de 3 patiowonningen zal 

voldoen aan het Politiekeurmerk.  

 

3.3.9 WAARDEVOLLE BOMEN INWAARDEVOLLE BOMEN INWAARDEVOLLE BOMEN INWAARDEVOLLE BOMEN IN    DE GEMEENTE HILDE GEMEENTE HILDE GEMEENTE HILDE GEMEENTE HILLEGOM (2006)LEGOM (2006)LEGOM (2006)LEGOM (2006)    

De gemeente Hillegom heeft in samenwerking met buro Tukker op basis van een inventarisatie(2000) en 

aanvullingen en wijzigingen daarop (2006) de waardevolle bomen binnen de gemeente in kaart gebracht. 

Hillegom heeft nabij de duinen een lommerrijke omgeving gehad. Dit is door het afgraven van de duinen 

echter teniet gedaan. Aan de oostzijde, in het (voornamelijk) veenweide gebied, hebben nooit veel grote 

bomen gestaan. Na 1945 is veel van het oostelijk deel bebouwd en zijn er veel bomen in de gemeente bijge-

plaatst. Deze bomen beginnen eindelijk een beetje omvang te krijgen. De gemeente wil met de nota ‘waar-

devolle bomen’ het groene aanzicht van Hillegom handhaven en bescherming bieden aan beeldbepalende 

en monumentale bomen.  

 

Waardevolle bomen binnen de gemeente zijn geïnventariseerd. De projectlocatie bevat geen waardevolle 

bomen die voorkomen in de lijst van de gemeente Hillegom. De bomen langs de Sixlaan blijven onaangetast. 

Op het perceel zelf zal een beperkt aantal bomen dienen te verdwijnen in verband met de bouw van de 

nieuwe woningen en de aanleg van een ontsluitingsweg. Dit betreffen geen waardevolle of beeldbepalende 

bomen. 

    

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Ten behoeve van onderhavig project hoeven geen monumentale, cultuurhistorisch belangrijke of anderzijds 

beeldbepalende bomen te worden gekapt. Het beleid ‘Waardevolle bomen in de gemeente Hillegom (2006)’ 

vormt geen belemmering voor de uitvoering van het project. 
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4.  HAALBAARHEIDHAALBAARHEIDHAALBAARHEIDHAALBAARHEID    VAN HET VAN HET VAN HET VAN HET BESTEMMINGSPLANBESTEMMINGSPLANBESTEMMINGSPLANBESTEMMINGSPLAN    

4.1 INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    

In het kader van een ‘goede’ ruimtelijke ordening moet het aantoonbaar zijn dat een nieuwe ontwikkeling, 

die afwijkt van het vigerend bestemmingsplan, uitvoerbaar is.  

4.2 BEDRIJVEN EN MILIEUZBEDRIJVEN EN MILIEUZBEDRIJVEN EN MILIEUZBEDRIJVEN EN MILIEUZONERINGONERINGONERINGONERING    

Bij het realiseren van een nieuwe bestemming dient gekeken te worden naar de omgeving waarin de nieuwe 

bestemming gerealiseerd wordt. Hierbij spelen twee vragen een rol: 

• past de nieuwe bestemming in de omgeving? 

• laat de omgeving de nieuwe bestemming toe? 

 

Het waar nodig ruimtelijk scheiden van milieubelastende activiteiten en milieugevoelige gebieden en functies 

bij nieuwe ontwikkelingen dient twee doelen: 

1. Het reeds in het ruimtelijk spoor voorkómen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij wo-

ningen en andere gevoelige functies; 

2. Het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaard-

bare voorwaarden kunnen uitoefenen.  

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geluid, geur, gevaar 

en stof. Daarnaast is milieuzonering gericht op nieuwe ontwikkelingen. Milieuzonering is niet bedoeld voor 

het beoordelen van bestaande situaties waarbij gevestigde milieubelastende activiteiten en milieugevoelige 

functies op minder dan de richtafstand van elkaar staan. Een woning kan worden beschouwd als een milieu-

gevoelige functie. In het geval van onderhavig plan is daarbij met name het in de nabijheid gelegen bedrijf 

DRAKA Interfoam van belang. Met de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering”11 (het zogenaamde ‘groe-

ne boekje’) kan worden bepaald wat de gewenste richtafstand is tussen de woningbouwlocatie en de bedrij-

ven in de omgeving.  

 

De projectlocatie is gelegen binnen het stedelijk gebied van Hillegom. De omgeving van het plangebied kan 

worden aangemerkt als gemengd gebied. Dergelijke gebieden worden gekenmerkt door een intensiever 

gebruik. Binnen de directe omgeving, waar het plan wordt voorgesteld, is sprake van overwegend woning-

bouw. Langs de Van den Endelaan en richting het centrum van Hillegom worden de functies meer gemengd 

en intensiever. Onderhavig plan is passend in de omgeving.  

 

Zoals hierboven is vermeld is in de omgeving van het plangebied, ter plaatse van Van den Endelaan 15, het 

bedrijf DRAKA Interfoam gevestigd. Draka Interfoam is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en 

verwerking van polyether schuimen. DRAKA Interfoam is een categorie 4 bedrijf op grond van de VNG-

richtlijn.  

De grootste aan te houden indicatieve afstand volgens deze richtlijn bedraagt 300 meter tot aan gevoelige 

functies in een rustige wijk op basis van het milieuaspect geur. De projectlocatie ligt net binnen 300 meter 

van het bedrijf, evenals een fors aantal andere woningen.  

                                                      
11 VNG (16 april 2007) Bedrijven en Milieuzonering; handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke 

ruimtelijke ordeningspratijk. 
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Het bedrijf is door een milieuvergunning echter beperkt in de milieubelasting die zij mag leveren. Gezien de 

bedrijfsactiviteiten van DRAKA zijn de milieuaspecten geur en stof niet relevant. De milieuaspecten geluid en 

gevaar zijn wel relevant. In de milieuvergunning zijn locaties aangegeven waar het bedrijf bepaalde waarden 

in dB(A) niet mag overschrijden. Dit betreft onder andere de locatie 100 meter ten noorden van het bedrijf. 

De locatie van de nieuwe woningbouw ligt hier buiten. Geconcludeerd kan worden dat de realisatie van de 

nieuwe woningen aan de Sixlaan geen belemmering vormt voor de bedrijfsactiviteiten van DRAKA Interfoam. 

De nieuwe woningen worden geen maatgevende woningen. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Milieuzonering vormt geen grond voor belemmering voor onderhavig project. 

4.3 EXTERNE VEILIGHEIDEXTERNE VEILIGHEIDEXTERNE VEILIGHEIDEXTERNE VEILIGHEID    

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is in oktober 2004 in werking getreden. Het besluit heeft tot 

doel zowel individuele als groepen burgers een minimaal (aanvaard) beschermingsniveau te bieden.  

In augustus 2004 is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlij-

ke stoffen gepubliceerd. In de circulaire RNVGS is het rijksbeleid over de afweging van veiligheidsbelangen 

die een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving, verduidelijkt en geopera-

tionaliseerd. In de circulaire is zoveel mogelijk aangesloten bij het BEVI. 

 

Bepaalde maatschappelijke activiteiten brengen risico’s op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen 

voor de omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico’s. Het gaat 

daarbij om onder meer de productie, opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activitei-

ten leggen beperkingen op aan de omgeving. Door voldoende afstand tussen risicovolle activiteiten en bij-

voorbeeld woningen kan voldaan worden aan de normen. Aan de andere kant is de ruimte schaars en het 

rijksbeleid erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid en het 

externe veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd. 

 

De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen van kwetsbare en een beperkt kwetsbare 

objecten (artikel 1 van het besluit). Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstel-

lingen en kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kantoren, winkels, horeca en 

parkeerterreinen. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het plaatsgebonden risico 

wordt uitgedrukt in een contour van 10-6 als grenswaarde. Het realiseren van kwetsbare objecten binnen 

deze contour is niet toegestaan. Bij groepsrisico is het dan ook niet een contour die bepalend is, maar het 

aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen de effectafstand van een risicovolle activi-

teit ophoudt. Welke kans nog acceptabel geacht wordt, is afhankelijk van de omvang van de ramp.  

 

Voor groepsrisico is er geen grenswaarde, maar een richtwaarde. In het Bevi is deze verantwoordingsplicht 

(door de overheid) voor het groepsrisico rond inrichtingen wettelijk geregeld. De verantwoording houdt in dat 

wordt aangegeven of risico’s acceptabel zijn en welke maatregelen worden genomen om de risico’s te ver-

kleinen. Er zal zoveel mogelijk rekening moeten worden gehouden met deze richtwaarde. Afwijken van de 

richtwaarde zal grondig moeten worden gemotiveerd. 

 



    

 

 

 

Buro SRO  | Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening + Ontwikkelingsmanagement  33 

 

In de directe omgeving van het plangebied worden geen gevaarlijke stoffen vervoerd. Bovendien komt het 

gebouw niet in de nabijheid van belangrijke leidingen en bedrijvigheid met opslag van gevaarlijke stoffen te 

liggen (zie risico contourenkaart provincie Zuid-Holland12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risico contourenkaart provincie Zuid-Holland en ligging locatie 

 

In een eerder stadium is het voor de bestemmingsplanwijziging, noodzakelijk voor de mogelijke realisatie van 

het Fioretticollege aan de zuidzijde van het plangebied gelegen, onderzoek gedaan in het kader van het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Hiervoor is een zogenaamde QRA (kwantitatieve risico analyse) 

door het bureau Oranjewoud/Save uitgevoerd (onderzoeksrapport 174248 071183 - Z58 revisie 02- 13 

december 2007, zie bijlage).  

Uit zowel het onderzochte en in beeld gebrachte plaatsgebonden – en groepsrisico blijkt dat voor het plaats-

gebonden risico de waarde beduidend lager is dan de bepalende contour 10-6 en het groepsrisico ruim onder 

de oriëntatiewaarde blijft.  

Aan de hand van dit onderzoek wordt duidelijk dat door de toevoeging van het beperkt aantal woningen op 

voorgestelde locatie dit geen belemmering vormt in het kader van de externe veiligheid. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

De ontwikkeling van de nieuwe woningen aan de Sixlaan past in de omgeving. De inrichting DRAKA Interfoam 

vormt uit oogpunt van milieuzonering en externe veiligheid geen belemmering voor de nieuwe ontwikkeling, 

noch vormt de realisatie van de nieuwbouw een belemmering voor de milieuvergunning van DRAKA Interfo-

am. Daarnaast is sprake van voldoende ruimtelijke scheiding tussen de nieuwbouwwoningen en de milieu-

gevoelige functies in de omgeving. Ter plaatse van de nieuwe woningen is sprake van een aanvaardbaar 

woon- en leefmilieu. 

 

 

 

                                                      
12 http://nederland.risicokaartinvoer.nl/risicokaart.html?prv=Zuid-Holland 
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4.4 GELUIDGELUIDGELUIDGELUID    

wegverkeerwegverkeerwegverkeerwegverkeer    

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de 

Wet geluidhinder (Wgh). In artikel 82 van de Wgh is opgenomen dat in principe de geluidbelasting op wonin-

gen niet de 50 dB(A) mag overschrijden. Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan binnen 

de wettelijke onderzoekszones van wegen, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te 

verrichten naar de geluidbelasting.  

 

Het projectgebied is gelegen aan de Sixlaan en nabij de Van den Endelaan/Weeresteinstraat. De Sixlaan is 

een 30 km/u weg. Voor 30 km wegen geldt de onderzoeksverplichting niet. Dit is de reden waarom geen 

akoestisch onderzoek is verricht. De Sixlaan is weliswaar een belangrijke verbindingsweg naar de Stations-

straat, maar is niet te kenschetsen als zeer druk. Vanwege de lage verkeersintensiteiten is het aannemelijk 

dat de geluidbelasting van de Sixlaan op de nieuw te bouwen woningen de 50 dB(A) niet zal overschrijden.  

 

Het projectgebied is wel binnen de onderzoekszone van de van den Endelaan/Weeresteinstraat gelegen 

(200 meter). Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting van de Weeresteinstraat is noodzakelijk en heeft 

reeds plaatsgevonden.  

 

Het akoestisch onderzoek13 is in opdracht van Buro SRO uitgevoerd door Adviesburo Nieman B.V. Daarbij is 

gebruik gemaakt van standaardrekenmethode II (SRM II). 

Uit de rekenresultaten van de geluidbelasting op de gevels blijkt, dat alleen de nieuwe villa geluidbelast is 

ten gevolge van het wegverkeer op de van den Endelaan/Weeresteinstraat. De geluidbelasting op de voorge-

vel bedraagt 51 dB. Deze waarde ligt boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar ruim onder de maxi-

male ontheffingswaarde van 63 dB.   

De nieuw te bouwen patiowoningen en de twee woningen die in de bestaande villa worden gerealiseerd zijn 

niet geluidbelast boven de voorkeursgrenswaarde. 

 

In deze stedelijke omgeving zijn maatregelen aan de bron en overdrachtsmaatregelen niet opportuun. Het 

aanvragen van de benodigde hogere waarde van 51 dB voor de nieuwe villa ligt hier voor de hand. De nieu-

we villa, waarvoor de hogere waarde wordt aangevraagd, heeft twee geluidluwe gevels. Voor de geluidbelaste 

gevels zijn maatregelen noodzakelijk om aan de vereiste binnenniveaus te voldoen. 

 

AAAAnderenderenderendere    vormen vanvormen vanvormen vanvormen van    geluidhindergeluidhindergeluidhindergeluidhinder    

Er zijn geen andere geluidsbronnen in de directe omgeving die van invloed zijn op het toekomstige gebruik 

van de gronden.  

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Voor het bouwplan is een ontheffing hogere grenswaarde noodzakelijk in verband met de geluidsbelasting 

afkomstig van de Van den Endelaan/Weeresteinstraat (N208). De benodigde ontheffing hogere grenswaar-

den is afgegeven op 5 augustus 2008 (nummer 11078). 

 

                                                      
13 Adviesburo Nieman B.V. (30 januari 2008), projectnr.:u080050aa, Akoestisch rapport SRM-II bereke-

ning, project: Nieuwbouw Sixlaan Hillegom 
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4.5 LUCHTKWALITEITLUCHTKWALITEITLUCHTKWALITEITLUCHTKWALITEIT    

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de ‘Wet milieubeheer’ 

goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Omdat hoofdstuk 5 titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 

bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. De Wet luchtkwaliteit introduceert het onderscheid tussen ‘kleine’ en 

‘grote’ projecten. Kleine projecten dragen niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit. Een paar hon-

derd grote projecten dragen juist wel ‘betekenende mate’ bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het 

gaat vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).  

Wat het begrip ‘in betekenende mate’ precies inhoudt, staat in een AMvB. Op hoofdlijnen komt het erop neer 

dat ‘grote’ projecten die jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en 

stikstofdioxide (1,2 microgram per m3) een ‘betekenend’ negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. ‘Kleine’ 

projecten die minder dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent bijvoorbeeld 

dat lokale overheden een woonwijk van minder dan 1.500 huizen niet hoeven te toetsen aan de normen 

voor luchtkwaliteit. Deze kwantitatieve vertaling naar verschillende functies is neergelegd in de Regeling niet-

in betekenende mate bijdragen. 

 

Bovenstaande is nog niet in werking omdat dit verband houdt met het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL). Zolang het NSL nog niet in werking is getreden en er dus nog geen besluitvorming is 

over de maatregelen, hanteert de AMvB tijdelijk een lagere grens voor ‘in betekenende mate’: 1 procent in 

plaats van de bovengenoemde 3 procent, ofwel 500 woningen in plaats van 1.500. Zolang het NSL nog niet 

van kracht is, kunnen projecten boven de 1 procent alleen doorgang vinden als projectsaldering wordt toe-

gepast.  

 

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing moeten twee aspecten in beeld gebracht worden. Ten eerste 

laat de luchtkwaliteit de nieuwe functie toelaat. Hiervoor zal veelal gebruikt gemaakt kunnen worden van de 

jaarlijkse rapportage. Daarnaast moet uit de onderbouwing blijken of het project is aan te merken als een 

project van in niet betekende mate. Het kan hiervoor noodzakelijk zijn dat een CAR-berekening wordt opge-

steld. 

 

De gemeente Hillegom heeft door Tauw een luchtkwaliteitonderzoek14 laten uitvoren. Dit in het lader van de 

Wet Luchtkwaliteit. Daarbij is onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit langs de binnenwegen, is de lucht-

kwaliteit getoetst aan de geldende regelgeving en vervat in een rapportage (concept januari 2008, kenmerk 

R001-4537406AEL-mya-V02-NL). 

In het onderzoek zijn alleen verkeersemissies meegenomen en zijn alleen fijnstof en stikstofdioxide bekeken 

waar eisen voor opgenomen zijn in de Wet Luchtkwaliteit. Als situatiejaar is 2007 gehanteerd met een auto-

nome situatie naar 2010 en 2017 inclusief de effecten van een achttal te ontwikkelen plannen in de ge-

meente Hillegom.  

De maximaal vastgestelde jaargemiddelde concentraties die zijn berekend voor alle jaren inclusief planvor-

ming blijven ver onder de toelaatbare concentratie. 

 

Conclusie Conclusie Conclusie Conclusie     

Het luchtkwaliteitonderzoek van de gemeente Hillegom toont aan dat er geen sprake is van een overschrij-

ding van de toelaatbare waarden. Daarmee kan het plan worden gerealiseerd. Daarnaast zal het onderhavi-

ge project, bestaande uit het realiseren zes woningen, waarvan 2 woningen in de bestaande Villa Sonnevan-

                                                      
14 Tauw (3 januari 2008), projectnr.: 4537406, Luchtkwaliteitonderzoek Gemeente Hillegom. 
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ck, gezien de zeer beperkte omvang, als een project van in niet betekenende mate (NIBM) aangemerkt 

worden. Onderzoek naar de planbijdrage kan daarmee achterwege gelaten worden. 

 

4.6 BODEMBODEMBODEMBODEM    

In het kader van bestemmingsplanprocedure dient aangetoond te worden, dat de kwaliteit van bodem en het 

grondwater in overeenstemming is met het beoogde gebruik. Om dit te kunnen aantonen is een verkennend 

onderzoek15 uitgevoerd door IDDS b.v. Milieu en Techniek. Met dit onderzoek dient aangetoond te worden 

dat er geen sprake is van verontreiniging van de grond op de projectlocatie en wordt inzicht verkregen in 

aard, plaats van voorkomen en concentraties van eventueel verontreinigende stoffen in de bodem. Voor 

uitvoering van het onderzoek is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek) gehan-

teerd.  

 

Op basis van de informatieverzameling met betrekking tot de aspecten regionale bodemopbouw en geohy-

drologie, huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie en historische informatie zijn eveneens 

veldwerkzaamheden (boringen) uitgevoerd. Op basis hiervan is een aanvullend onderzoek verricht naar twee 

grondmengmonsters. 

De resultaten van het onderzoek hebben ertoe geleid dat de hypothese onverdacht voor de locatie verwor-

pen dient te worden. In de bovengrond zijn namelijk gehaltes zink en PAK aangetoond die een overschrijding 

van de bijbehorende tussen- en interventiewaarde geven, conform de Wet Bodembescherming. De matige 

verontreiniging beperkt zich tot de bovengrond en wordt niet teruggevonden in de ondergrond of het grond-

water. Er zijn geen verspreidingsrisico’s aanwezig. De verontreinigingen zijn vermoedelijk te relateren aan de 

bijmengingen met bodemvreemde materialen in de bodem. 

Op basis van deze resultaten is in overleg met de gemeente Hillegom bepaald dat nader onderzoek uitge-

voerd dient te worden. Dit onderzoek dient zich te richten op de in het verkennend bodemonderzoek plaatse-

lijk sterk verhoogd aangetoond PAKgehalte in de bovengrond. 

 

Door IDDS b.v. Milieu en Techniek is nader onderzoek verricht en vastgelegd in het rapport16. Dit rapport is 

als bijlage bijgevoegd. 

 

Het aanvullend onderzoek is conform de Wet bodembescherming (Wbb) uitgevoerd. Daarbij is nagegaan of 

ter plaatse van de locatie sprake is van een wettelijke saneringsnoodzaak en indien sprake is van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging dient het wettelijk voorgeschreven uiterste tijstip van saneren te worden 

bepaald. 

 

Conclusie Conclusie Conclusie Conclusie     

Op basis van de (aanvullende) onderzoeksresultaten is op de onderzoekslocatie geen sprake van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging (aangetoonde sterke verontreiniging in grond <25m3) en is derhalve 

vanuit de Wet bodembescherming geen sprake van een saneringsnoodzaak. De sterke verontreiniging met 

PAK in de grond is niet teruggevonden. Uit de analyseresultaten blijkt dat de grond ter plaatse van de ver-

moedelijke verontreinigingskern hooguit licht verontreinigd is. 

 

                                                      
15 IDDS b.v. Milieu en Techniek, kenmerk 07119412/COB/rap 1 
16 IDDS b.v. Milieu en Techniek, kenmerk 08019699/COB/rap1 
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Beperkingen inzake het verlenen van vrijstelling ( en een bouwvergunning) worden op basis van de onder-

zoeksresultaten uit milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. In verband met de geconstateerde licht veront-

reiniging in de grond ter plaatse van het perceel, is geadviseerd om eventueel vrijkomende grond een be-

stemming op de locatie te geven (gesloten grondbalans). Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van 

graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik plaats binnen 

het kader van het Bouwstoffenbesluit.  

4.7 ECOLOGIEECOLOGIEECOLOGIEECOLOGIE    

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet biedt het juridisch kader voor de 

bescherming van dier- en plantensoorten in Nederland. In de Flora- en faunawet zijn EU-richtlijnen voor de 

bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor 

de handel in bedreigde diersoorten. 

In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien van beschermde plant- en diersoor-

ten. Naast een aantal in de wet (en daarop gebaseerde besluiten) vermelde specifieke mogelijkheden om 

ontheffing te verlenen van in de wet genoemde verboden, geeft de wet een algemene ontheffingsbevoegd-

heid aan de minister van LNV (artikel 75, lid 3). 

 

Bij ruimtelijke ingrepen zoals het realiseren van woningbouw, dient rekening te worden gehouden met de 

natuurwaarden ter plaatse. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbe-

scherming. 

Gebiedsbescherming kan volgen uit de aanwijzing van een gebied in het kader van bijvoorbeeld de Habitat- 

of Vogelrichtlijn. Wat betreft soortbescherming is de Flora- en faunawet van toepassing. Hier wordt onder 

andere de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden 

getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet 

ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd.  

 

GebiedsbeschermingGebiedsbeschermingGebiedsbeschermingGebiedsbescherming    

Aangezien het projectgebied niet in of nabij een Vogel- en Habitatrichtlijngebied of een beschermd Natuur-

monument ligt, is gebiedsbescherming in het kader van de Natuurbeschermingwet niet aan de orde.  

 

SoortenbeschermingSoortenbeschermingSoortenbeschermingSoortenbescherming        

Er zijn een tweetal algemene voorwaarden vanuit de Flora- en faunawet van toepassing: 

• in het broedseizoen van vogels (half maart tot half juli) mogen de vegetatie, bosjes en opstallen in het 

projectgebied niet worden verwijderd. De start van werkzaamheden tijdens deze periode zouden lei-

den tot directe verstoring van broedvogels en het broedsucces. Alle vogels zijn beschermd. Er is geen 

vrijstelling te verkrijgen in het kader van de Flora- en faunawet voor activiteiten die vogels in hun 

broedseizoen zouden kunnen verstoren; 

• op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de uitvoering van de 

werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor de in het wild levende dieren en hun 

leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd rekening moet worden ge-

houden met aanwezige planten en dieren. Zo dienen maatregelen te worden getroffen om bijvoorbeeld 

verstoring tot een minimum te beperken. Dieren moeten de gelegenheid hebben om uit te wijken en 

mogen niet opzettelijk worden gedood. Dit kan door: 

o het beperken van verlichting tijdens de avonduren in zomer, voorjaar en herfst ten behoeve 

van vleermuizen en andere nachtdieren; 
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o het slopen en rooien starten buiten het voortplantingsseizoen en het winter(slaap)seizoen. 

Zodat het projectgebied ongeschikt is voor dieren. 

 

In het kader van onderhavig project moet worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aan-

wezige beschermde soorten zoals de Flora- en faunawet die geeft. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 

vrijstelling worden aangevraagd. Voorts moet bekeken worden of er effecten zijn op aangewezen gebieden 

zoals Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden.  

Op grond van de flora en fauna wetgeving dient dus onderzocht te worden in hoeverre ruimtelijke plannen 

negatieve gevolgen hebben op beschermde dier- en plantensoorten, de zogenaamde rode lijst, en of er 

compenserende of mitigerende maatregelen genomen moeten worden. Hier betreft het de nieuwbouw van 

één woonvilla en drie patiowoningen binnen bestaand stedelijk gebied. Uit de rapportage van het Natuurlo-

ket blijken de volgende soorten in het kilometerhok waar de projectlocatie binnen valt, voor te komen (zie 

onderstaande tabel): 

• Vaatplanten: 1 van de Flora- en faunawet lijst 1; 

• Libellen: 1 van de Rode Lijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilometerhok www.natuurloket.nl  Rapportage kilometerhok 

 

Volgens de rapportage bevinden zich in het kilometerhok geen noemenswaardige hoeveelheden aan be-

schermde dier- en of plantensoorten. Echter tevens blijkt uit de volledigheid van het onderzoek dat het kilo-

meterhok nauwelijks tot helemaal niet is onderzocht op verschillende soorten. Aan de hand van deze rappor-

tage kan dus niet worden uitgesloten dat er in het plangebied geen beschermde dier- en of plantensoorten 

voorkomen. Er kan dus niet met zekerheid gezegd worden dat een quickscan flora en fauna uitgesloten kan 

worden.   

Wel kan gesteld worden dat het plangebied niet is gelegen in een natura 2000, natuurbeschermingswet- of 

milieubeschermingsgebied. Derhalve hoeft er geen ecologisch onderzoek en natuurbeschermingsvergunning 

bij de provincie Zuid-Holland aangevraagd te worden. 

 

Afgezien van de resultaten van het natuurloket is een mogelijk voorkomende soortgroep de meer strikt be-

schermde vleermuizensoorten. Voor deze soorten geldt bij aantasting van vaste rust- en verblijfsplaatsen een 

ontheffingplicht in het kader van de Flora- en faunawet. Ten behoeve van de woningbouw op de locatie aan 

de Sixlaan worden geen gebouwen gesloopt. Echter zullen er wel bomen worden gekapt. De locatie is gele-



    

 

 

 

Buro SRO  | Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening + Ontwikkelingsmanagement  39 

 

gen aan de Sixlaan waarlangs boombeplanting staat die voor een belangrijk deel het beeld van deze laan 

bepaalt. De voorgestane ontwikkeling zal de bestaande boombeplanting langs de Sixlaan niet aantasten. Wel 

zullen er een beperkt aantal bomen op het perceel zelf verwijderd dienen te worden om de ontsluiting van de 

nieuw te realiseren woningen te kunnen aanleggen. Conform de inventarisatie van de gemeente Hillegom uit 

2006 staan op het perceel geen waardevolle bomen die gehandhaafd dienen te blijven. 

Naast een mogelijk aantasting van waardevolle bomen kan er door de kap van de bomen ook sprake zijn van 

verstoring van de vaste rust- en verblijfsplaatsen van vleermuissoorten. Een Flora en fauna onderzoek zal 

hiertoe moeten worden uitgevoerd om inzicht te krijgen.  

 

Door Ad Eco is een deskstudie flora en fauna en een locatieonderzoek verricht naar de situatie van het 

projectgebied. Het rapport (maart 2008) is als bijlage bijgevoegd. 

Uit de deskstudie en het locatiebezoek komt naar voren dat nader onderzoek noodzakelijk is naar de aanwe-

zigheid van alle soorten vleermuizen in het plangebied (boombewonende vleermuizen, fourageergebied van 

vleermuizen en verblijfplaatsen van vleermuizen in de villa). 

Door nader onderzoek kan het gebruik van het plangebied door genoemde soorten in beeld gebracht worden 

zodat het werkelijke effect van de ingreep op daadwerkelijk aanwezige soorten kan worden bepaald. Pas dan 

kan worden bepaald of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet noodzake-

lijk is en voor welke soorten. Bij een dergelijke ontheffing worden vaak mitigerende en compenserende 

maatregelen gevraagd. Als wordt voldaan aan dergelijke voorwaarden, kan op basis van eerdere ervaringen 

redelijkerwijs worden verwacht dat een dergelijke ontheffing door het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit wordt verleend.  

 

Naast de vleermuizen is er tevens enige aandacht vereist voor het voorkomen van de Rugstreeppad in het 

gebied. Rugstreeppadden overwinteren in braakliggende en opgespoten, vergraafbare (zandige) terreinen. 

Bij grondwerkzaamheden en als zand wordt opgespoten, wordt het terrein wel geschikt voor deze strikt 

beschermde soort. In het kader van de zorgplicht wordt daarom aanbevolen het terrein niet langer dan strikt 

noodzakelijk braak te laten liggen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de periode augustus-april. 

Maatregelen om kolonisatie door de rugstreeppad te voorkomen zijn: 

• paddenschermen plaatsen, als de bouw langere tijd wordt stil gelegd in braakliggende toestand; 

• afdekken of dempen van natte plekken. 

 

CCCConclusieonclusieonclusieonclusie    

Geadviseerd wordt nader onderzoek te doen naar boombewonende vleermuizen en eventuele verblijfplaat-

sen van vleermuizen in de Villa. Daarnaast kan het plangebied als foerageer gebied van de vleermuis. Voor-

uitlopend op de definitieve werkzaamheden heeft het de voorkeur hier duidelijkheid over te hebben.  
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4.8 WATERWATERWATERWATER    

In het kader van het verkrijgen van een duurzaam watersysteem hebben Rijk, provincies, gemeenten en 

waterschappen in 2001 de Startovereenkomst waterbeleid 21e eeuw (WB’21) ondertekend. Onderdeel van 

het nieuwe waterbeleid is de “watertoets”: de check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het water-

systeem.  

Ruimtelijke plannen dienen een waterparagraaf te bevatten. Initiatiefnemers van ruimtelijke plannen moeten 

in een vroegtijdig stadium van het planvormingsproces de waterbeheerder(s) betrekken. De initiatiefnemer 

vraagt de waterbeheerder(s) om een wateradvies in de vorm van een watertoets. In de waterparagraaf wor-

den de watertoets en de uitkomsten van het overleg opgenomen. Op basis van de watertoets zal de water-

beheerder Keurontheffing en, indien nodig, een Wvo-vergunning (Wet verontreiniging oppervlaktewater) 

verlenen.  

In het kader van dit project heeft overleg met Hoogheemraadschap van Rijnland plaatsgevonden.  

 

BBBBeleid waterschapeleid waterschapeleid waterschapeleid waterschap    

    

Op 1 januari 2005 zijn de drie waterschappen in het gebied Rijnland samengevoegd tot één nieuw hoog-

heemraadschap van Rijnland. In verband met deze fusie moesten een groot aantal onderwerpen op elkaar 

worden afgestemd c.q geharmoniseerd.  

De nota 'waterneutraal bouwen' uit 2003 is in dit kader vervangen door de nota 'dempingen en verhard 

oppervlak' en de nota 'integrale inrichtingscriteria watergangen en kunstwerken'. Deze nota’s behoren tot 

Rijnlands Keur en beleidsregel 2006. 

 

De Keur en beleidsregels 2006 maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken 

als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de waterbeheer-

der met wettelijke regels (gebods- en verbodsbepalingen) voor waterkeringen (dijken en kaden), watergan-

gen (kanalen, rivieren, sloten beken) en andere waterstaatswerken (bruggen, duikers, stuwen, sluizen en 

gemalen). Er kan een ontheffing van de in de Keur vastgelegde gebods- en verbodsbepalingen worden aan-

gevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt wordt dat geregeld 

in een Keurvergunning. In de beleidsregels die bij de Keur horen is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt. 

 

Nota dempingen en verhard oppervlak (2006) 

Een van de doelstellingen van deze nota is het vastleggen van het beleid ten aanzien van voorwaarden voor 

compensatie van de aanleg en het afkoppelen van verhard oppervlak.  

In verhard gebied vindt nauwelijks of geen infiltratie in de bodem plaats. Vrijwel al het water stroomt direct af 

naar het oppervlaktewatersysteem en/of naar het rioleringssysteem. Dit betekent dat bij een flinke regenbui 

het oppervlaktewatersysteem een grote afvoerpiek moet opvangen. Bij de nieuwbouw van stedelijk gebied, 

de verdichting van bestaand gebied, de aanleg van kassen of de aanleg van wegen is sprake van het verhar-

den van gebieden waar voordien water in de bodem kon infiltreren. De toename van verhard gebied bete-

kent een geringere infiltratiecapaciteit naar de bodem en als gevolg daarvan een toename van periodieke 

belastingen van het oppervlaktewatersysteem.  

 

Zoals verwoord in de Vierde nota waterhuishouding en het Waterbeleid 21e eeuw mogen problemen niet 

worden afgewenteld op de omgeving. Dit betekent onder meer dat regenwater niet zo snel als mogelijk moet 
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worden afgevoerd, maar dat eerst de mogelijkheden voor vasthouden en bergen in de bodem en in open 

water moeten worden benut. De waterbeheerder, die verantwoordelijk is voor een goed werkend oppervlak-

tewatersysteem, is daarom gerechtigd om eisen te stellen met betrekking tot compensatie van het verlies 

aan berging in de bodem als gevolg van verharding.  

Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij het verhard oppervlak toeneemt en/of waarbij het waterbergend ver-

mogen afneemt moeten maatregelen worden getroffen om de negatieve effecten (grotere aan- en afvoer van 

water) te voorkomen. Uitgangspunt is dat dit plaatsvindt in het plangebied/de projectlocatie. 

De zogenaamde 15% regel wordt hierbij gehanteerd: indien een initiatiefnemer meer dan 500 m2 maar 

minder dan 10.000 m2 verhard oppervlak wil aanleggen, dient de initiatiefnemer minimaal 15% van het 

nieuw aan te leggen verhard oppervlak te reserveren voor extra open water. Boven de 10.000 m2 verhard 

oppervlak dient eveneens 15% te worden gecompenseerd, waarbij onderbouwd middels bergingsberekenin-

gen maatwerk geleverd dient te worden. 

 

Nota integrale inrichtingscriteria oppervlaktewateren en kunstwerken (2006) 

De doelstelling van deze nota is het vastleggen van het beleid ten aanzien van de inrichtingscriteria voor 

oppervlaktewateren en kunstwerken. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende aspecten (water-

kwantiteit, waterkwaliteit, ecologische kwaliteit), belangen en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van 

het waterbeheer. 

Bij het opstellen van de inrichtingscriteria voor de oppervlaktewateren zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

• Waterkwantiteitsaspecten: Aan- en afvoer moet gegarandeerd zijn; 

• Waterkwaliteitsaspecten: De waterkwaliteit en de ecologie mogen niet ontoelaatbaar negatief worden 

beïnvloed. 

 

De afmetingen van een oppervlaktewater zijn bepalend voor de hoeveelheden water die, binnen bepaalde 

randvoorwaarden, door een oppervlaktewater kunnen worden getransporteerd. Deze randvoorwaarden zijn 

onder andere de stroomsnelheid en het verval dat in een watersysteem beschikbaar is. De stroomsnelheid 

en het verval zijn aan elkaar gerelateerd. Hierbij geldt dat hoe hoger de stroomsnelheid hoe groter het verval. 

Te hoge stroomsnelheden kunnen tot gevolg hebben dat ongewenste uitschuring van het onderwaterprofiel 

optreedt, met mogelijke instabiliteit van het onderwatertalud tot gevolg. Voor de waterstroming in een opper-

vlaktewater is doorgaans een beperkt verval beschikbaar. Dit verval moet worden verdeeld over het opper-

vlaktewater en de daarin voorkomende kunstwerken. Voor een goede water aan- en afvoer is het dus van 

belang dat een oppervlaktewater ruim voldoende ruim is gedimensioneerd.  

Bij het toetsen van de (aan te passen of nieuw aan te leggen) oppervlaktewateren en kunstwerken aan de 

waterkwantiteitsvoorwaarden moeten de betreffende oppervlaktewateren en kunstwerken belast worden 

met de maatgevende afvoer.  

 

Een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden zijn de eisen die de waterkwaliteit en de ecolo-

gie stellen aan de inrichting van een oppervlaktewater. Uitgangspunt hierbij is dat de inrichting van een 

oppervlaktewater de waterkwaliteit en de ecologie niet negatief mag beïnvloeden.  

 

DDDDe watertoetse watertoetse watertoetse watertoets    

    

Compensatie verhard oppervlak 

Uitgangspunt is dat de bergingscapaciteit van het watersysteem niet mag verminderen ten opzichte van de 

toestand voor de voorgenomen activiteit, in onderhavig geval de realisatie van de nieuwe woningen inclusief 
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ontsluiting. Er moeten eventueel maatregelen worden getroffen in het plangebied om de negatieve effecten 

te voorkomen.  

In het ontwerp voor het plan aan de Sixlaan worden geen bestaande watergangen of kunstwerken aangetast. 

Direct in en om de projectlocatie is geen open water gelegen.  

Binnen het project wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd, waarmee (in de toekomst) hemelwater 

gescheiden kan worden afgevoerd. Ten aanzien van het hemelwater wordt voldaan aan de gemeentelijk 

eisen voor wat betreft DuBo door onder andere het toepassen van niet logende materialen. 

 

Binnen het projectgebied bevindt zich in de huidige situatie 1080 m2 verhard oppervlak, bestaande uit ca. 

930 m2 aan bestaande bebouwing en ca. 150 m2 aan terras en wegverharding. In de nieuwe situatie wordt 

er in totaal ca. 1170 m2 aan verhard oppervlak gerealiseerd, waarvan 870 m2 aan bestaande (villa Sonne-

vanck) en nieuwe bebouwing (nieuwe villa en 3 patiowoningen) en ca. 300 m2 aan wegverharding (nieuwe 

ontsluitingsweg). In het kader van de compensatieregeling kan gesteld worden dat er een compensatie van 

15 % vereist is aangezien er een toename van meer dan 500 m2 aan verharding wordt gerealiseerd. De 

compensatie zal moeten plaatsvinden in het plangebied zelf. Aangezien dit een lastige opgave zal worden is 

het plan voorgelegd aan het hoogheemraadschap van Rijnland. Er is voorgesteld om de compensatie te laten 

vervallen gezien er in de omgeving geen knelpunten zijn met betrekking tot wateroverlast.  

 

Overleg hoogheemraadschapOverleg hoogheemraadschapOverleg hoogheemraadschapOverleg hoogheemraadschap    

    

In het kader van deze ruimtelijke onderbouwing is de waterparagraaf en watertoets voorgelegd aan het 

Hoogheemraadschap van Rijnland.  

Bij brief van 29 februari 2008 (zie bijlage) laat het Hoogheemraadschap weten in te kunnen stemmen met 

de conclusie dat compensatie niet haalbaar is en dat er in de directe omgeving geen knelpunten bekend zijn 

met betrekking tot wateroverlast. Bovendien geeft het Hoogheemraadschap van Rijnland aan dat het vrijwel 

onmogelijk is om te graven water te verbinden met bestaand water in de directe omgeving van het perceel. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Ondanks dat er sprake is van een toename aan verharding van meer dan 500 m2 is compensatie niet nood-

zakelijk. Dit wordt bevestigd door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bovendien heeft het plan geen 

negatieve invloed op de kwaliteits- en kwantiteitseisen zoals door het Hoogheemraadschap gesteld. 

 

4.9 PARKERENPARKERENPARKERENPARKEREN    

OOOOntsluitinntsluitinntsluitinntsluiting / bereikbaarheidg / bereikbaarheidg / bereikbaarheidg / bereikbaarheid    

De locatie ligt in de bebouwde kom van Hillegom aan de Sixlaan. De maximaal toegestane snelheid bedraagt 

30 km/h. De nieuwbouw bestaat uitsluitend uit 3 patiowoningen en één villa, in de reeds bestaande villa 

zullen twee eengezinswoningen worden gerealiseerd. Er komen parkeermogelijkheden op eigen terrein. De 

woningen worden ontsloten op de Sixlaan. De verwachting is dat er niet of nauwelijks sprake zal zijn van 

extra verkeer als gevolg van de projectontwikkeling aangezien het nieuwbouw betreft van een beperkt aantal 

woningen. Verkeersmaatregelen worden dan ook niet nodig geacht. De realisatie van de woningen op deze 

locatie zal niet leiden tot onaanvaardbare verkeershinder. 
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PPPParkerenarkerenarkerenarkeren    

Het noodzakelijk parkeren wordt grotendeels op eigen terrein opgelost. Uitgaande van een parkeernorm van 

1,7 parkeerplaats per woning, op basis van de normen die de gemeente hanteert, dienen er in totaal ca. 11 

parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. In totaal worden er 11 parkeerplaatsen aangelegd. De patiowonin-

gen krijgen 2 parkeerplaatsen. De nieuwe villa krijgt een parkeerplaats op de oprit. . 

  

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Geconcludeerd kan worden dat het projectplan geen nadelige gevolgen heeft voor de bestaande verkeers-

kundige situatie.  

4.10 ARCHEOLOGIE EN CULTUARCHEOLOGIE EN CULTUARCHEOLOGIE EN CULTUARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIEURHISTORIEURHISTORIEURHISTORIE    

Door de ondertekening van het Verdrag van Malta (Valletta, 1992) heeft Nederland zich verplicht tot het 

beschermen van het archeologisch erfgoed. Uitgangspunt van het verdrag is het archeologische erfgoed 

waar mogelijk te behouden. 

 

De gemeente Hillegom heeft sinds 2007 haar eigen Nota Archeologie en “Archeologische vindplaatsen en 

verwachtingskaart”. Deze nota dient een eerste aanzet te geven voor het formuleren van het gemeentelijk 

archeologisch beleid, en te inventariseren wat er in deze ‘overgangsfase’ door de gemeente Hillegom op het 

gebied van de archeologische monumentenzorg geregeld dient te worden, uitgaande van de aanstaande 

wettelijke verplichting hiertoe. Deel II betreft (de toelichting op) de gemeentelijke archeologische beleids-

kaart, die de op lokale schaal minder nauwkeurige CHS als instrument in de ruimtelijke planafweging dient te 

vervangen. 

 

Op grond van deze kaart valt het perceel Sixlaan 17 binnen het gebied ‘deels afgegraven strandwal’. Bij 

bodemingrepen dieper dan 1 meter –Maaiveld en groter dan 500 m2 is een verkennend archeologisch 

onderzoek naar fossiele bodems noodzakelijk. Uitgaande van deze gegevens zal er voor het onderhavige 

bouwplan een verkennend archeologisch onderzoek moeten worden uitgevoerd. Het bouwplan omvat name-

lijk graafwerkzaamheden met een omvang groter dan 500 m2. Op basis van dit onderzoek kan worden 

vastgesteld op welke wijze men, met de eventueel aanwezige archeologisch waarden, dient om te gaan 

voordat de nieuwe functie kan worden gerealiseerd. 
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Uitsnede Archeologische vindplaatsen en verwachtingskaart 

 

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. heeft in april 2008 een bureau- en inventariserend veldonderzoek17 

uitgevoerd. Op grond van het bureauonderzoek gold bij aanvang van het veldonderzoek voor het plangebied 

een hoge archeologische trefkans voor sporen uit de periode Neolithicum t/m Nieuwe tijd. In het veldonder-

zoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor vindplaatsen in het plangebied. De bodem is in het verleden ten 

behoeve van de bollenteelt omgezet, waarbij eventuele sporen zijn vernietigd. De diepte van de geplande 

bodemingrepen komt overeen met de verstoringdiepte van de bodem. Het onderzoek heeft echter geen 

duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten kunnen vaststellen.  

    

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

De planlocatie is middels een bureau en een veldonderzoek onderzocht op archeologische sporen. Op grond 

van het ontbreken van (duidelijke) aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten wordt ten 

aanzien van het plangebied geen vervolg onderzoek aanbevolen. 

                                                      
17 RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. (mei 2008), Plangebied Sixlaan 17, gemeente Hillegom; archeo-

logisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek.  
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5.  UITVOERBAARHEIDUITVOERBAARHEIDUITVOERBAARHEIDUITVOERBAARHEID    

5.1 ECONOMISCHE UITVOERBECONOMISCHE UITVOERBECONOMISCHE UITVOERBECONOMISCHE UITVOERBAARHEIDAARHEIDAARHEIDAARHEID    

Bij de voorbereiding van een (voor) ontwerp bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f 

van het Bro onderzoek plaats te vinden naar de uitvoerbaarheid van het plan. 

 

Het project wordt op particulier initiatief gerealiseerd. De kosten in verband met de realisatie van de wonin-

gen zijn dan ook voor rekening van de initiatiefnemer. De kosten voor het volgen van de bestemmingsplan-

procedure zullen via de gemeentelijke legesverordening aan de initiatiefnemer worden doorberekend. Het 

woningbouwproject wordt gefinancierd uit eigen middelen van de initiatiefnemer. 

 

Op basis van afdeling 6.4, artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling 

van het bestemmingsplan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien: 

 

a.a.a.a. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden 

anderszins verzekerd is; 

b.b.b.b. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onder-

scheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en; 

c.c.c.c. het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, 

onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 

 

In onderhavige situatie wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden, omdat het kostenverhaal van het 

project volledig geregeld wordt in de anterieure overeenkomst.  

 

PlanschaderisicoanalysePlanschaderisicoanalysePlanschaderisicoanalysePlanschaderisicoanalyse    

Ten behoeve van de economische haalbaarheid is eveneens een planschaderisicoanalyse18 uitgevoerd door 

Saoz. De analyse maakt zichtbaar welke omliggende objecten (woningen) bij uitvoering van de planvorming 

benadeeld worden. Benadeling is op verschillende manieren mogelijk, bijvoorbeeld: een negatieve beïnvloe-

ding van de bezonning, toename van lawaai etc. Er wordt in de risicoanalyse een planologische vergelijking 

gemaakt tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie. Bij de benadeling wordt rekening gehouden 

of deze consequenties bekend waren bij aanschaf van het object dan wel het perceel. Uit de rapportage van 

de planschaderisicoanalyse is gebleken dat er geen sprake is van een planologische verslechtering. 

Ten aanzien van eventuele kosten die voortvloeien uit planschade is de initiatiefnemer verantwoordelijk.  

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het project wordt op particulier initiatief gerealiseerd. De kosten in verband met de realisatie zijn dan ook 

voor rekening van de initiatiefnemer. Er zijn geen aanwijzingen om aan de economische haalbaarheid van 

het plan te twijfelen. De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is met het afsluiten van de 

anterieure overeenkomst aangetoond. 

 

                                                      
18 SOAZ (januari 2008), opdrachtnr.: 27.10980, Risicoanalyse planschade met betrekking tot het project 

Sonnevanck aan de Sixlaan 17 te Hillegom  
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5.2 MAATSCHAPPELIJKE UITMAATSCHAPPELIJKE UITMAATSCHAPPELIJKE UITMAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEIDVOERBAARHEIDVOERBAARHEIDVOERBAARHEID    

Bij de voorbereiding van een (voor) ontwerp bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub c 

overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1. Bro. Op basis van het eerste lid van dit artikel wordt 

overleg gevoerd met het waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de 

zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het 

geding zijn. 

Tevens dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub e een onderbouwing te worden opgenomen over de wijze 

waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrok-

ken. Hiertoe wordt in het navolgende het verslag van het artikel 3.1.1 Bro overleg en de ingediende zienswij-

zen opgenomen. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan zal conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. 

Hierbij is er de mogelijkheid van zienswijzen voor een ieder, ook voor overlegpartners. Na vaststelling door de 

Raad zal het vaststellingsbesluit bekend gemaakt worden. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking dan 

6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid van beroep bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak Raad van State. 

 

Gezien bovenstaande bestaan er planologisch geen bezwaren om medewerking aan het bouwplan te verle-

nen door daarvoor een bestemmingsplanprocedure te doorlopen. 

 

5.2.1 VERSLAG ARTIKEL 3.1.VERSLAG ARTIKEL 3.1.VERSLAG ARTIKEL 3.1.VERSLAG ARTIKEL 3.1.1 BRO OVE1 BRO OVE1 BRO OVE1 BRO OVERLEGRLEGRLEGRLEG    

Gelijktijdig met de besluitvormingsprocedure door de raad om het plan vrij te geven voor inspraak zal het 

vooroverleg gevoerd gaan worden. De uitkomsten van dit overleg worden later toegevoegd. 

 

5.2.2 ZIENSWIJZENZIENSWIJZENZIENSWIJZENZIENSWIJZEN    

Hier worden t.z.t. een verslag van de ingediende zienswijzen opgenomen. 

 


