
 

*Z0195B766FF* 1 

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
 

 
  

Z-13-18126 Ruimtelijke ontwikkeling Elske Kraay Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4854  

B&W-besluit   15-04-2014 

Uitwisseling    

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   11d 

 

Onderwerp:  

Vaststelling bestemmingsplan Weeresteinstraat 12 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De Nota van Beantwoording vast te stellen; 

2. Het bestemmingsplan Weeresteinstraat 12 vast te stellen; 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in art. 6.12 Wro.  

 

 

Bestaand kader:  

- Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

- Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

- Het vigerende bestemmingsplan Centrum 

 

Doelstelling:  

Het doel van het bestemmingsplan Weeresteinstraat 12 is om wonen mogelijk te 

maken op dit adres. 

 

 

Inleiding: 

Op 12 december 2013 heeft u besloten om het ontwerpbestemmingsplan 

Weeresteinstraat 12 ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen. 

Het bestemmingsplan houdt in het veranderen van de bestemming Kantoor in Wonen.  

 

Procedure 

In het vigerende bestemmingsplan Treslong omgeving Parklaan is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van de bestemming kantoor naar 

wonen. 

 

Gelet op de herziening van het bestemmingsplan Centrum kon geen wijzigingsplan 

op basis van het vigerende bestemmingsplan meer worden opgestart. De 

wijzigingsbevoegdheid voor deze bestemming is eveneens in de herziening van het 

bestemmingsplan Centrum opgenomen en hiermee in overeenstemming. 
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In overleg met de initiatiefnemer is gekozen om geen gebruik te maken van de 

wijzigingsbevoegdheid, maar hiervoor een bestemmingsplan op te stellen voor het 

wijzigen van de bestemming kantoor naar wonen. 

 

Naast de bestemmingsplanprocedure wordt ook een hogere grenswaarde procedure 

voor geluid doorlopen. 

 

Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan Weeresteinstraat 12 heeft van 16 januari t/m 26 

februari 2014 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze binnengekomen. Deze leidt 

niet tot aanpassing van het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde. 

 

Argumenten: 

 1. Dit is een bevoegdheid van de raad 

In de Nota van Beantwoording bestemmingsplan Weeresteinstraat 12 wordt de 

zienswijze beantwoord. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 

bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde. 

 

2. Het bestemmingsplan Centrum stuurt op een woonbestemming aan 

Zowel het vorige bestemmingsplan Centrum als het in januari vastgestelde 

bestemmingsplan Centrum staat via een wijzigingsbevoegdheid de verandering van 

Kantoor/Dienstverlening naar Wonen toe. 

 

3. Er is geen sprake van een bouwplan 

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad een 

exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van 

bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Er is bij dit bestemmingsplan geen 

sprake van een bouwplan op grond van artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening. 

 

Financiële dekking: 

De ontwikkeling is voor rekening van de initiatiefnemer.  Met de initiatiefnemer is een 

planschadevergoedingsovereenkomst gesloten. 

 

Participatie: 

De Nota van Beantwoording wordt met een begeleidende brief toegezonden aan 

degene die een zienswijze heeft ingediend. Het plan wordt gedurende zes weken voor 

het indienen van beroep ter inzage gelegd bij de gemeentebalie en op 

www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst.  

 

Urgentie: 

Vanaf na de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan is er een termijn van 

12 weken om een bestemmingsplan vast te stellen. Wanneer het bestemmingsplan 

Weeresteinstraat 12 op 22 mei wordt vastgesteld, voldoen we hieraan.  (artikel 3.8 lid 

1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening). 
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Kanttekeningen: 

N.v.t. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Bestemmingsplan Weeresteinstraat 12, Hillegom 

- Nota van beantwoording ontwerpbestemmingsplan Weeresteinstraat 12 

Informatie bij: mw. E. Kraay, e.kraay@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 302 
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Nr.     3. Bestuur\4854 

B&W-besluit   15-04-2014 

Uitwisseling    

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   11d 

 

 

Onderwerp: 

Vaststelling bestemmingsplan Weeresteinstraat 12 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

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

 

besluit:  

1. De Nota van Beantwoording vast te stellen; 

2. Het bestemmingsplan Weeresteinstraat 12 vast te stellen; 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in art. 6.12 Wro.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 mei 2014. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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