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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Al enige jaren wordt nagedacht over een nieuwe functie voor de watertoren aan de Leidsestraat in 

Hillegom. In 2001 heeft de gemeente hiervoor een prijsvraag uitgeschreven. De inzending van het 

Leidse architectenduo Mulder en Van Tussenbroek werd gezien als het meest attractieve en het best 

realiseerbare ontwerp. In 2007 heeft de gemeente met projectontwikkelaar SVO Initiatief B.V. een 

overeenkomst gesloten om de plannen van Mulder en Van Tussenbroek ook daadwerkelijk te 

realiseren. Echter bleek SVO Initiatief B.V. de afgelopen periode niet in staat om het project te 

realiseren. Eind 2008 nam Wijnhout Beheer B.V. de aandelen van SVO Initiatief B.V. over en daarbij 

de rechten om de watertoren tot herontwikkeling te brengen.  

  

Het project omvat de verbouwing van de bestaande watertoren tot een kantoorruimte en restaurant. 

Het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Hillegom-Zuid’ laat de nieuwe functies echter niet 

toe. Om de nieuwe functies planologisch in te passen, is een projectbesluit of nieuw bestemmingsplan 

noodzakelijk. Voor de planontwikkeling is al een ruimtelijke onderbouwing opgesteld ten behoeve van 

een projectbesluit. Echter geeft de gemeente Hillegom de voorkeur aan het opstellen van een 

(postzegel)bestemmingsplan. De gemeente Hillegom heeft Buro SRO gevraagd deze op te stellen.  

1.2 Procedure 

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

  

Toelichting  

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 waterhuishouding;  

• de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 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 is 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 rekening 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;  
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• een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer 

vastgestelde milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.  

Verbeelding  

De verbeelding omvat de laatste afspraken omtrent IMRO en SVBP 2008.  

   

Planregels  

De planregels stellen de verplichte eisen ten opzichte van de bestemmingen, welke zijn opgenomen in 

het plan. In het vormgeven van de planregels wordt aangesloten bij de SVBP 2008.  

1.3 Leeswijzer 

Na het inleidende hoofdstuk zal in hoofdstuk 2 het initiatief worden beschreven. In hoofdstuk 3 is een 

beschrijving van het relevante Rijks-, provinciale-, en gemeentelijke beleid opgenomen. In hoofdstuk 4 

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

milieuwetgeving. Hoofdstuk 5 beschrijft de economische en maatschappelijke haalbaarheid en de 

gevoerde procedure en de betreffende inspraak, overleg en zienswijzen.  
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2 Het initiatief 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied is gelegen in het zuidelijkste puntje van Hillegom aan de Leidsetraat, zie afbeelding 1 

& 2.  

  

 
Afbeelding 1: Ligging plangebied  
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Afbeelding 2: De watertoren aan de Leidsestraat  

  

Het gaat om het perceel met daarop de watertoren en een aangrenzend perceel met bouwrijpe grond. 

De percelen staan kadastraal bekend onder respectievelijk sectie C, nummer 4112 en sectie C, 

nummer 4317 (gedeeltelijk). In totaal beslaat het plangebied circa 2.100 m2. De watertoren heeft een 

hoogte van ruim 45 meter en een waterreservoir van 600 m3. De watertoren is daarmee een markant 

gebouw in de directe nabijheid van de kruising N207 en de N208.  

  

De watertoren is ontworpen door N. Biezeveld en werd in opdracht van de gemeente Hillegom 

gebouwd in 1925 door de Rijnlandse Betonbouw Maatschappij. De watertoren is geheel uitgevoerd in 

gewapend beton en is qua ontwerp afwijkend vanwege het feit dat zowel de schacht als het reservoir 

van de watertoren binnen de kolommen van de constructie is gebleven.  

2.2 Toekomstige situatie 

Het plangebied met daarop de watertoren en aangrenzend een nog braakliggend perceel zullen 

worden herontwikkeld tot een multifunctioneel complex met bijbehorende parkeervoorzieningen. Op 

de bestaande watertoren wordt een panoramische opbouw geplaatst waardoor de watertoren in totaal 

14 etages zal tellen. De totale bruto vloeroppervlakte zal daardoor uitkomen op 1.692 m2. De toren 

krijgt een externe liftkolom met trappenhuis. Na realisatie zal de indeling c.q. het gebruik er als volgt 

uitzien: 
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Tabel 1: Toekomstig programma watertoren  

   

 
Afbeelding 3: Toekomstige situatie  
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3 Beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Nota Ruimte, ruimte voor ontwikkeling (2006) 

De Nota Ruimte 
1
 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 ‘ontwikkeling’.  

De Nota Ruimte is een integrale nota en brengt zoveel 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 respectievelijk 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 Rijk van nationaal belang acht, zijn bestemd als Ruimtelijke 

Hoofdstructuur. In deze gebieden wil het Rijk een nadrukkelijke rol vervullen. De Bollenstreek valt 

onder de door het Rijk aangewezen Economische Kerngebieden, met de aanwijzing Greenport. 

Greenports hebben zowel een rode als groene functie. Het sterke punt van een greenport is dat 

functies en schakels tussen ketens op elkaar zijn afgestemd en van elkaar afhankelijk zijn of worden. 

Dat wordt mede bereikt met zoveel mogelijk intensief en doordacht ruimtegebruik en door gebruik te 

maken van elkaars reststoffen. De provincies hebben het voortouw om dit beleidsmatig uit te werken 

en ruimtelijk te verankeren in hun streekplannen. Het Rijk heeft een stimulerende en faciliterende rol.  

   

Conclusie  

De herontwikkeling van de watertoren, waarbij diverse functies worden gerealiseerd, is een goed 

voorbeeld van intensief en doordracht ruimtegebruik. Tevens draagt het initiatief bij aan de 

economische vitaliteit in Hillegom en daarbuiten.  

  
1 
Ministeries van VROM, LNV, V&W en EZ (mei 2006) Nota Ruimte, Ruimte voor ontwikkeling  

3.1.2 Vierde nota waterhuishouding (1998) 

De Vierde Nota Waterhuishouding 
1
 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 
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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, drinkwatervoorziening, transport, recreatie en visserij, daarbij ruimte 

scheppend voor gebiedsgericht maatwerk.  

  

Conclusie  

Het plan heeft een beperkte invloed op de waterhuishouding. Het verhard oppervlak binnen het 

plangebied zal toenemen, waardoor er minder water in de grond zal infiltreren. Het plan heeft derhalve 

een beperkt negatief effect op de waterhuishouding. Op het aspect water wordt in de waterparagraaf 

(paragraaf 4.8) nog verder ingegaan.  

  
2
  Ministerie van V&W (1998) Vierde nota waterhuishouding 1998-2006  

  

3.1.3 Nota Belvedere (1999) 

In 1999 is de Nota Belvedère 
3
 verschenen. Doel van de nota is de cultuurhistorische identiteit meer 

richtinggevend te laten zijn voor de inrichting van de ruimte en 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 cultuurhistorisch 

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

(ook wel Belvedèrekaart genoemd, zie ook paragraaf 4.9).  

  

Conclusie  

Onderhavig plangebied ligt niet binnen de Belvedèregebieden en is daarmee niet in strijd met de Nota 

Belvedère. De watertoren is een gemeentelijk monument met cultuurhistorische waarde. Het initiatief 

draagt bij aan het behoud van de watertoren, waardoor het in lijn is met de doelstellingen zoals die zijn 

geformuleerd in de Nota Belvedère.  

  
3
 Ministeries van VROM, OC&W, LNV en V&W (juli 1999) Nota Belvedère  

3.1.4 Nationaal milieubeleidsplan 4 (2001) 

Op 13 juni 2001 is het NMP 4 ‘Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid’ verschenen. Het 

NMP 4 kijkt vooruit naar het jaar 2030. Er worden zeven grote milieuproblemen benoemd: verlies aan 

biodiversiteit, klimaatverandering, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, bedreigingen van de 

gezondheid, externe veiligheid, aantasting van de leefomgeving en mogelijke onbeheersbare risico’s. 

Over het algemeen bevat het NMP 4 geen concrete maatregelen en doelen voor de korte termijn.  

  

Conclusie  

Het NMP 4 geeft geen concrete maatregelen of criteria waaraan het plan moet voldoen. Vanuit het 

perspectief van het nationaal milieubeleidsplan bestaat er dan ook geen bezwaar ten aanzien van het 

initiatief.  

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Streekplan Zuid-Holland West (2003) 

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 19 februari 2003 het streekplan Zuid-Holland West 
4
 vastgesteld. In dit streekplan wordt een samenhangende visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 

Zuid-Holland West tot 2015 gepresenteerd. Het streekplan vormt de basis voor een op ontwikkeling 

gericht beleid en voor een concreet ruimtelijk ontwikkelingsprogramma.  
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De provincie Zuid-Holland wil de ontwikkeling van de Randstad tot groene Deltametropool 

ondersteunen en daarbij gebruik maken van onderscheidende gebiedseigen kwaliteiten. Centraal 

hierbij is het bieden van een hoogwaardig productie- en vestigingsmilieu met een sterk verbeterde 

bereikbaarheid voor personen en goederen. Het varieerde stedelijk en suburbaan woon- en 

verblijfsklimaat in combinatie met een robuust en duurzaam groenblauw raamwerk wordt beschouwd 

als de kracht van de Deltametropool. Hierdoor worden voldoende kansen geboden voor een sterk 

verhoogde ruimtelijke kwaliteit en een duurzame samenleving die wordt gekarakteriseerd door sociale 

samenhang. De bijbehorende ruimtevraag moet zoveel mogelijk binnen het streekplangebied worden 

opgevangen. Dit kan bereikt worden door te zorgen voor voldoende, hoogwaardige en 

gedifferentieerde woon- en werkmilieus, door de infranetwerken te benutten en door de groenblauwe 

structuur als uitgangspunt te nemen.  

  

Onderhavig plangebied wordt op de streekplankaart aangemerkt als ‘Bedrijventerrein’, zie afbeelding 

4. 

  

 
Afbeelding 4: Uitsnede streekplankaart Zuid-Holland West  

   

Nieuwe bedrijfsvestigingen moeten plaatsvinden binnen het stedelijk gebied en in de nabijheid van 

haltes van het openbaar vervoer. Om het tekort aan bedrijventerreinen op te kunnen lossen, dient 

primair het bestaande areaal aan bedrijventerreinen zorgvuldig herontwikkeld te worden. Conclusie 

Het initiatief draagt in beperkte mate bij aan de zorgvuldige herontwikkeling van bedrijventerreinen, 

waardoor er in beperkte mate wordt bijgedragen aan de versterking van het stedelijke gebied. Het 

initiatief past daarmee binnen de uitgangspunten van het Streekplan Zuid-Holland West.  

  

Nieuwe bedrijfsvestigingen moeten plaatsvinden binnen het stedelijk gebied en in de nabijheid van 

haltes van het openbaar vervoer. Om het tekort aan bedrijventerreinen op te kunnen lossen, dient 

primair het bestaande areaal aan bedrijventerreinen zorgvuldig herontwikkeld te worden.  

  

Conclusie  

Het initiatief draagt in beperkte mate bij aan de zorgvuldige herontwikkeling van bedrijventerreinen, 

waardoor er in beperkte mate wordt bijgedragen aan de versterking van het stedelijke gebied. Het 

initiatief past daarmee binnen de uitgangspunten van het Streekplan Zuid-Holland West.  
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4
 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (19 februari 2003) Streekplan Zuid-Holland West  

3.2.2 Ontwerp provinciale Structuurvisie 'Ontwikkelen met schaarse ruimte' 

De provincie Zuid-Holland heeft ervoor gekozen een integrale ruimtelijke structuurvisie 
5
 voor haar 

hele grondgebied op te stellen. Deze zal het streekplan Zuid-Holland West gaan vervangen. De 

invoering van de Wet ruimtelijke ordening was aanleiding voor aanpassing van haar ruimtelijk beleid. 

Deze structuurvisie bevat de ambities van provinciaal belang voor de periode 2020 met een doorkijk 

naar 2040. Ook de aanpak om samen met andere partijen de doelen te bereiken wordt in de 

structuurvisie beschreven. Het accent daarbij ligt op sturing vooraf en sturing op kwaliteit. Om hier 

meer grip op te krijgen, heeft de provincie een kwaliteitskaart en functiekaart opgesteld, zie afbeelding 

5 en 6.  

  

 
Afbeelding 5: Uitsnede functiekaart  
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Afbeelding 6: Uitsnede kwaliteitskaart  

   

De functiekaart geeft de gewenste en mogelijke ruimtelijke functies weer die in de structuurvisie zijn 

geordend, begrensd en vastgelegd als ruimtelijk beleid tot 2020. Zo biedt de kaart ruimte aan de 

diverse belangen in Zuid-Holland. De functiekaart is vergelijkbaar met de voormalige 

streekplankaarten.  

  

Terwijl de functiekaart stuurt op het ‘wat en waar’ stuurt de kwaliteitskaart op het ‘waar en hoe’. Op de 

kaart zijn zowel de bestaande als de gewenste kwaliteiten benoemd op een globale, regionale schaal. 

De kwaliteitskaart toont de diversiteit van Zuid-Holland en brengt de ruimtelijke kwaliteiten van 

provinciaal belang in beeld. De kaart geeft vanuit een kwalitatieve invalshoek richting en 

randvoorwaarden aan de ordening en ontwikkeling van de ruimte in Zuid-Holland.  

  

Op de functiekaart staat onderhavig plangebied aangemerkt als bedrijventerrein. Op de kwaliteitskaart 

is het plangebied aangegeven als dorpsgebied.  

  

Conclusie  

De nieuwe functies van de watertoren passen binnen de functie en kwaliteit zoals deze zijn 

weergegeven in het ontwerp provinciale structuurvisie. De transformatie van de watertoren zorgt voor 

een kwaliteitsimpuls. Daarmee is onderhavig plan in lijn met het ontwerp provinciale structuurvisie van 

Zuid-Holland.  

  
5
 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (3 november 2009) Ontwerp Provinciale Structuurvisie: 

‘Ontwikkelen met schaarse ruimte’  

3.2.3 Ontwerp Provinciale verordening Ruimte  

In deze verordening zijn regels gesteld over de inhoud van bestemmingsplannen en de inhoud van de 

toelichting van bestemmingsplannen. De verordening heeft slechts betrekking op een beperkt aantal 

onderwerpen. Voor onderhavig plan is het onderwerp ‘Kantoren’ van belang: 

  

Artikel 7  

Kantoren Lid 1  
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Kantorenlocaties Bestemmingsplannen voor gronden die gelegen zijn buiten op kaart 6 aangeduide 

kantorenlocaties en buiten een cirkel van 800 meter rondom de op kaart 6 aangeduide haltes van 

hoogwaardig openbaar vervoer wijzen geen bestemmingen aan die nieuwe bebouwing voor kantoren 

mogelijk maken.  

  

Lid 2 Uitzonderingen  

Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op: a. Kleinschalige zelfstandige kantoren tot een bruto 

vloeroppervlak van maximaal 1.000 m2 per vestiging; b. Kantoren met een lokaal verzorgingsgebied, 

zoals gemeentehuizen en bankfilialen; c. Bedrijfsgebonden kantoren met een bruto vloeroppervlak dat 

minder bedraagt dan 50% van het totale bruto vloeroppervlak en minder is dan 3.000 m2; d. 

Functiegebonden kantoren, zoals (lucht)havengebonden kantoren en veilinggebonden kantoren; e. 

Uitbreiding van bestaande kantoren, eenmalig met hoogste 10%.  

  

 
Afbeelding 7: Kantoorlocaties Provinciale verordening ruimte  

   

Onderhavig plangebied ligt buiten de op de kaart aangegeven kantorenlocaties en buiten een cirkel 

van 800 m rondom haltes van hoogwaardig openbaar vervoer. Echter omdat de kantoorruimte in 

onderhavig plan grotendeels voor Wijnhout is, is er sprake van bedrijfsgebonden kantoorruimte. 

Wijnhout heeft op vier locaties bedrijfsruimte. Na realisatie komt het totaal aantal vierkante meters uit 

op 3.940 m2. De nieuwe kantooroppervlakte in de watertoren bedraagt dus circa 31 % van de totale 

bedrijfsvloeroppervlakte en blijft daarmee ruim onder de 50 % norm. Hierdoor is lid 2c van toepassing 

en vormt het Ontwerp Provinciale verordening Ruimte geen belemmering voor onderhavig plan. Mocht 

Wijnhout in de toekomst de locatie aan het Turfspoor af willen stoten, dan bedraagt het percentage 41 

%, waardoor ook in de toekomst aan de normen wordt voldaan.  

  

Conclusie  

Onderhavig plan is op grond van artikel 7 lid 2 sub c van het ontwerp Provinciale Verordening in lijn 

met het provinciale kantorenbeleid.  
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3.2.4 Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek 

De Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek is op 16 mei 2006 vastgesteld door 

Provinciale staten. Hierin worden belangrijke keuzes en hoofdprincipes vastgelegd om te komen tot 

verdere ontwikkeling van het gebied. Het is een samenhangend pakket van voorstellen waarvoor 

nadere afspraken nodig zijn. De Gebiedsuitwerking draagt bij aan een evenwichtige en geleidelijke 

ontwikkeling van de gebieden, passend in de ontwikkeling in het grotere perspectief van de Noord- en 

Zuidvleugel van de Randstad. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een economisch sterke regio waar het 

aantrekkelijk is om te werken, te wonen en te recreëren.  

  

De toekomstige ontwikkelingen zijn in een ruimtelijke strategiekaart opgenomen, welke is verdeeld in 7 

zones. Onderhavig plangebied is gelegen in de zone Greenport Bollenstreek. Het beleid binnen deze 

zone is erop gericht grootschalige verstedelijking tegen te gaan. Naast het streven naar behoud en 

ontwikkeling van het bollencomplex is versterking van het toerisme in dit gebied een van de 

uitgangspunten. Met name de dag- en verblijfsrecreatie vormt een belangrijke economische motor van 

het gebied, mede ook in nauw verband met de functie van het bollencomplex.  

  

Conclusie  

De ontwikkeling van het geplande informatiecentrum voor de Bollenstreek draagt bij aan de 

ontwikkeling van dag- en verblijfsrecreatie in de Bollenstreek en is daarmee in lijn met 

Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek.  

3.2.5 Nota Regels voor Ruimte 

De Nota Regels voor Ruimte is op 8 maart 2005 vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland. De nota vervangt de Nota Planbeoordeling 2002. Uitgangspunt bij cultureel erfgoed is dat de 

instandhouding hiervan bijdraagt aan versterking van kwaliteit. Voorop staat daarbij de inpassing en 

het gebruiken van cultureel erfgoed als uitgangspunt bij planvorming en ontwerp voor ruimtelijke 

plannen. De provincie kiest hierbij voor een integrale en gebiedsgerichte benadering en een selectief 

beleid, waarmee zowel het cultuurhistorische belang als de ruimtelijke kwaliteit wordt gediend.  

  

Het toetsingskader hierbij is dat in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden met de 

aanwezige cultuurhistorische waarden, met inbegrip van monumenten en archeologie. Dit houdt in 

dat, als dergelijke waarden bekend zijn of verwacht worden, ruimtelijke plannen een paragraaf over 

het gemeentelijk beleid ten aanzien van deze waarden moeten bevatten. 

  

Conclusie  

Het initiatief zorgt voor behoud door ontwikkeling van de watertoren en past daarmee binnen de Nota 

regels voor ruimte. De watertoren heeft de aanwijzing gemeentelijk monument. In paragraaf 3.3 wordt 

nader ingegaan op het gemeentelijk beleid ten aanzien van de waarden van de watertoren.  

3.2.6 Beleidsplan Groen, Water en Milieu (2005) 

Vanuit het perspectief van de stedelijke regio is een schaalsprong nodig, vooral om de 

concurrentiekracht te vergroten. Deze opgave staat onder meer beschreven in de Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie 2020 (PRSV). Een van de centrale opgaven is dat de kernkwaliteiten van de 

Randstad worden versterkt, met name die van de provincie Zuid-Holland als grootste speler hierin. 

Wat de Randstad zo bijzonder maakt, is de ligging in de delta en de structuur waarbij de steden 

rondom het Groene Hart liggen. Behalve dat de stedelijke netwerken versterkt moeten worden, is het 

ook heel belangrijk om de waterrijke cultuur- en natuurlandschappen mee te ontwikkelen. Een 

aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsmilieu is een voorwaarde om de provincie volwaardig en 

duurzaam te ontwikkelen. Groen en water vormen daarvoor essentiële dragers. Water, natuur, 

recreatie en agrarische bedrijvigheid moeten beter met elkaar in balans worden gebracht. Het 

Groenbeleid van de provincie Zuid-Holland wordt ontwikkeld aan de hand van de kernopgaven uit de 
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PRSV. Verder pakt de provincie de groenopgave op aan de hand van de lagenbenadering, en kiest ze 

er bewust voor gebieden integraal te ontwikkelen.  

  

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is een concept voor een Zuid-Hollandse ecologische 

infrastructuur ontwikkeld. In 1989 heeft het Rijk dit concept overgenomen in het Natuurbeleidsplan. De 

Ecologische Hoofdstructuur die daarin wordt gepresenteerd, kunnen we beschouwen als het grootste 

infrastructurele project van Nederland. Het streven was de EHS te realiseren in dertig jaar tijd. De 

aanleiding voor dit project was destijds te voorkomen dat natuur- en landschapwaarden verloren gaan 

door een ruimtelijk stabiele en samenhangende EHS te realiseren. Provincies spelen een belangrijke 

rol bij de realisatie van de EHS. Het EHS-beleid heeft in Zuid-Holland, in de vorm van de provinciale 

EHS (PEHS), zijn beslag gekregen in het Beleidsplan Natuur en Landschap uit 1991. De provincie 

neemt zich voor de PEHS gereed te hebben in 2013. De rijksoverheid wil de EHS gereed hebben in 

2018. In de loop van de tijd heeft de provincie het concept van de PEHS op enkele aspecten 

aangepast. Zo zijn er nieuwe gebiedscategorieën toegevoegd en is er specifieke Zuid-Hollandse 

inbreng. Hoofddoel van het natuurbeleid is de biodiversiteit te behouden en te ontwikkelen, die voor 

Zuid-Holland zo kenmerkend is. Deze doelstelling vloeit voort uit internationale verdragen en 

regelgeving (onder andere het Biodiversiteitsverdrag en diverse EU-richtlijnen). De biodiversiteit in 

Zuid-Holland is over het algemeen sterk afgenomen ten opzichte van de referentiesituatie in 1980 

(Staat van de Natuur). Deze achteruitgang komt ook uit landelijke analyses naar voren (Natuurbalans). 

De laatste jaren is de biodiversiteit op sommige punten hersteld. Voornaamste oorzaken hiervan zijn 

dat het natuurbeleid – in de vorm van nieuwe natuurgebieden - gestaag verder wordt uitgevoerd en 

dat de milieuomstandigheden in het landelijke gebied verbeteren.  

  

Om het hoofddoel (biodiversiteit behouden en ontwikkelen) te bereiken, zijn de voornaamste 

middelen:  

• De PEHS tot stand brengen;  

• Bijzondere natuurkwaliteit realiseren in Vogel- en Habitatrichtlijngebieden;  

• Een basisnatuurkwaliteit realiseren in het landelijk gebied;  

• Ontsnipperingsmaatregelen nemen ten behoeven van de westelijke Natte As.  

  

 
Afbeelding 8: Uitsnede PEHS kaart Zuid-Holland  

   

Door een deel van onderhavig plangebied loopt de ecologische verbindingszone Keukenhof, zie 

afbeelding 8.  
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De gemeente is met de provincie in gesprek over hoe hier mee om te gaan. P.M. De gemeente heeft 

de provincie om opheldering gevraagd over de ecologische verbindingszone. De reactie van de 

provincie zal in dit bestemmingsplan worden opgenomen.  

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Structuurvisie Hillegom (2008) 

Op 11 december 2008 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Hillegom vastgesteld. In de 

structuurvisie doet Hillegom uitspraken over de keuzes die zij wil gaan maken. Zij wil daarbij een 

sterke stem laten horen naar buurgemeenten, de regio, provincies en het Rijk. Voor de Greenport 

Duin- en Bollenstreek zijn de volgende doelen opgesteld: 

  

• Behoud en versterking van het bollengebied met zijn karakteristieke openheid;  

• Vitaal houden van de bedrijvigheid;  

• Verbetering van de kwaliteit van het landschap, niet alleen visueel, maar ook op het gebied 

van waterhuishouding en toeristische kwaliteiten.  

Conclusie  

Het initiatief draagt met de realisatie van kantoorruimte en horeca bij aan het vitaal houden van de 

bedrijvigheid. Met de realisatie van het informatiecentrum voor de Bollenstreek draagt het initiatief bij 

aan de toeristische kwaliteiten. Concluderend kan worden gesteld dat het initiatief in lijn is met de 

structuurvisie Hillegom.  

3.3.2 Erfgoedverordening gemeente Hillegom (2009) 

Per 3 december 2009 is de gemeentelijke monumentenverordening door de gemeentelijke 

erfgoedverordening vervangen. De aanvraag monumentenverordening voor de watertoren is 

ingediend op 23 maart 2009 en beoordeeld op basis van de (toenmalige) monumentenverordening uit 

2007. Hierin was geregeld dat er niets gewijzigd mag worden aan onder andere gemeentelijke 

monumenten zonder dat daar een vergunning voor is afgegeven.  

  

Omdat de watertoren een gemeentelijk monument is, mag er niets gewijzigd worden aan het gebouw 

zonder dat daar een vergunning voor is verleend. Dit betekent dat een monumentenvergunning 

noodzakelijk was. Deze is op 25 september 2009 door de gemeente verleend. De inwerkingtreding 

van de erfgoedverordening heeft geen gevolgen voor de eerder verleende monumentenvergunning.  

  

Conclusie  

Voor de realisatie van onderhavig plan is een monumentenvergunning noodzakelijk. Deze is op 25 

september 2009 verleend op basis van de toenmalige monumentenverordening. Daarmee is vanuit 

het perspectief van de erfgoedverordening geen bezwaar tegen onderhavig plan.  

3.3.3 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Hillegom-Zuid (1997) 

Het plangebied valt onder het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Hillegom-Zuid’, welke op 13 

november 1997 door de gemeenteraad van Hillegom is vastgesteld. Deze is op 30 juni 1998 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Daarnaast geldt voor een klein gedeelte 

van het plangebied het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ (1978). Dit is ter hoogte van de 

ecologische ader, die gedeeltelijk over de watertorenkavel loopt.  

  

Onderhavig plangebied is in het vigerende bestemmingsplan grotendeels bestemd onder ‘Doeleinden 

van openbaar nut’. Voor een klein gedeelte is onderhavig plangebied bestemd onder 
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‘Bedrijfsdoeleinden’ en ‘Verkeersdoeleinden’. Binnen de bestemming ‘Doeleinden van openbaar nut’ is 

enkel de functie van watertoren toegestaan. De nieuwe functies (horeca, kantoor en recreatie) die 

binnen de watertoren ontwikkeld zullen worden passen niet binnen deze bestemming en zijn daarom 

niet mogelijk. Daarnaast past het toevoegen van vier extra bouwlagen op de bestaande toren niet 

binnen de vigerende bouwvoorschriften. De aanleg van de parkeervoorzieningen aan de achterzijde 

van de watertoren is niet toegestaan binnen de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden’, omdat deze 

parkeervoorzieningen niet ten dienste staan van de bedrijven binnen de betreffende 

bedrijfsbestemming. 

  

Conclusie  

Het initiatief past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. De gemeente Hillegom heeft daarop 

besloten het vigerende bestemmingsplan voor dit initiatief te herzien.  

  

P.M. De gemeente heeft de provincie om opheldering gevraagd over de ecoader. De reactie van de 

provincie zal in dit bestemmingsplan worden opgenomen.  
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4 Haalbaarheid van het plan 

4.1 Inleiding 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet het aantoonbaar zijn dat een nieuwe 

ontwikkeling, die afwijkt van het vigerend bestemmingsplan, uitvoerbaar is. Hiervoor moeten de 

milieutechnische gevolgen in beeld gebracht worden. In dit hoofdstuk worden per milieuaspect de 

gevolgen beschreven en de eventueel noodzakelijke onderliggende haalbaarheidsonderzoeken 

toegelicht. 

4.2 Bedrijven en milieuzonering 

Milieuzonering 
6
 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. Met de VNG-brochure 

“Bedrijven en milieuzonering” (het zogenaamde ‘groene boekje’) kan worden bepaald wat de 

gewenste richtafstand is tussen de bouwlocatie en de geluidgevoelige objecten in de omgeving. Dit 

kan oplopen tot een maximale richtafstand voor bedrijven met milieucategorie 6 en die bedraagt 1.500 

meter tot omgevingstype rustige woonwijk.  

  

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

functies bij nieuwe ontwikkelingen dient twee doelen: 

•  Het reeds in het ruimtelijk spoor voorkómen of zoveel mogelijk beperken van hinder en 

gevaar bij woningen en andere gevoelige functies;  

• Het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam binnen 

aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.  

Conclusie  

Het restaurantgedeelte valt in de milieucategorie 1. VNG milieuzonering adviseert een afstand van 10 

meter tussen het restaurant het omgevingstype rustige woonwijk. Aan dit advies wordt voldaan, omdat 

er binnen 10 meter van het restaurant geen woningbouw aanwezig is of plaatsvindt. Daarnaast is 

Wijnhout voornemens een betonmortelfabriek te realiseren nabij de watertoren. Vanuit VNG 

milieuzonering wordt geadviseerd om bij een productieproces van meer dan 100 t/u een afstand van 

minimaal 300 meter in acht te nemen tot gevoelige functies (wonen). Bij een productieproces van 

minder dan 100 t/u kan worden volstaan met een afstand van 100 meter tot gevoelige functies 

(wonen). Omdat er geen gevoelige functies in de watertoren komen, vormt de ontwikkeling van de 

watertoren geen belemmering voor de bouw van de betonmortelfabriek. Daarmee is er vanuit 

milieuzonering geen bezwaar voor onderhavig plan.  

  
6
 VNG (maart 2009) Bedrijven en Milieuzonering; handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke 

ruimtelijke ordeningspratijk  

4.3 Externe veiligheid 

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 
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risico’s. Het gaat daarbij om onder meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke 

stoffen. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving. Door voldoende afstand 

tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld 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. 

  

In een bestemmingsplan dient bepaald te worden of de (nieuwe) planologische invulling van het 

gebied verantwoord is op het aspect externe veiligheid. Er moet beoordeeld worden of de beoogde 

functie mogelijk is, gezien de activiteiten in de omgeving. Deze externe veiligheidsrisico’s kunnen 

nader worden onderscheiden in ongevallen met betrekking tot:  

1. (Bevi) inrichtingen  

2. Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen  

3. Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.  

  

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

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

gezondheidsinstellingen en kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt kwetsbaar zijn onder meer 

kantoren, winkels, horeca en parkeerterreinen. 

  

Naast het onderscheid in kwetsbaar en beperkt kwetsbaar wordt er ook 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 ook niet een contour die bepalend is, maar het aantal mensen dat zich gedurende 

een bepaalde periode binnen de effectafstand van een risicovolle activiteit ophoudt. Welke kans nog 

acceptabel geacht wordt, is afhankelijk van de omvang van de ramp.  

  

Voor groepsrisico is er geen grenswaarde, maar een richtwaarde (10-6 per jaar). In het Besluit 

Externe Veiligheid Inrichtingen (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 verkleinen. Er zal 

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

richtwaarde zal grondig moeten worden gemotiveerd. 

  

4.3.1 BEVI - inrichtingen 

De regelgeving omtrent externe veiligheid is geregeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 

(BEVI). Op 8 september 2004 is een ministeriële regeling in werking getreden waarin onder meer 

veiligheidsafstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zijn aangegeven. Vervolgens is op 

27 oktober 2004 het BEVI inwerking getreden. Het BEVI legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die 

een risico vormen voor mensen buiten de inrichting. Het BEVI is opgesteld om de risico’s waaraan 

burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven te beperken. Het 

besluit heeft tot doel zowel individuele als groepen burgers een minimaal (aanvaard) 

beschermingsniveau te bieden.  

  

In het geval van onderhavig plan is er sprake van de aanwezigheid van kwetsbare objecten (kantoor, 

informatiecentrum en restaurant) in het kader van het BEVI. De provincie Zuid-Holland beschikt net als 

elke andere provincies over een risicokaart. Door de kaart te raadplegen, kan voor de betreffende 

locatie worden vastgesteld of er in de directe omgeving inrichtingen zijn die in het kader van de 

externe veiligheid beschikken over een risicocontour. Uit raadpleging van de risicokaart (zie afbeelding 

9) van de provincie Zuid-Holland blijkt dat ten noorden van het plangebied een LPG-station aanwezig 

is. De watertoren staat echter buiten de risicocontour. Daarnaast is nabij het plangebied een 
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groothandel aanwezig, waar bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen worden opgeslagen. Ook hier 

bevindt de watertoren zich buiten de risicocontour. 

  

 
Afbeelding 9: Uitsnede risicokaart Zuid-Holland  

   

Conclusie  

Voor de beoordeling of in de omgeving inrichtingen aanwezig zijn die van invloed zijn op het 

plangebied, is de risicokaart van Zuid-Holland geraadpleegd. De risicokaart toont aan dat er een 

(Bevi) inrichting in de vorm van LPG-station ten noorden van het plangebied is gesitueerd. Daarnaast 

bevindt zich nabij het plangebied een groothandel voor bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen. De 

watertoren bevindt zich op voldoende afstand buiten de risicocontouren van genoemde inrichtingen. 

Hierdoor vormen beide inrichtingen geen belemmering voor onderhavig plan.  

4.3.2 Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen wordt nieuw beleid ontwikkeld, dat zich in 

een vergevorderd stadium bevindt. Het huidige ruimtelijke beleid is beschreven in het 

Structuurschema buisleidingen (1985) en in twee circulaires (voor hoge druk aardgasleidingen in 1984 

en voor brandbare vloeistoffen in 1991). Er wordt een nota Buisleidingen ontwikkeld ter vervanging 

van het Structuurschema buisleidingen en een AMvB ter vervanging van de circulaires. 

  

Conclusie Voor de beoordeling of er buisleidingen in de omgeving aanwezig zijn, is de risicokaart van 

de provincie Zuid-Holland geraadpleegd. De kaart toont dat er geen buisleidingen in de directe 

omgeving aanwezig zijn, zie ook afbeelding 9.  

4.3.3 Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor 

Het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is door het ministerie van 

Verkeer en Waterstaat vastgelegd in de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (nota 
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Rnvgs). Hierover is vervolgens een circulaire verschenen waarin dit beleid verder is uitgewerkt en 

verduidelijkt. Bij de toetsing van een bestemmingsplan moet worden bezien of de kans per kilometer 

route of tracé op een bepaald aantal slachtoffers groter is dan de oriëntatiewaarde. Deze 

oriëntatiewaarde geldt in alle situaties, dus voor zowel vervoersbesluiten als omgevingsbesluiten en in 

zowel bestaande als in nieuwe situaties.  

  

Volgens de “Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico” dient de gemeente de verantwoording 

van het groepsrisico zo veel mogelijk direct of indirect vast te leggen in het betreffende 

bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet een ‘stille’ toename van het groepsrisico zoveel 

mogelijk worden voorkomen. Dit is nodig om ook in de toekomstige situatie de veiligheid te kunnen 

waarborgen en het ontstaan van knelpunten te voorkomen. Eén en ander kan worden vastgelegd door 

kwetsbare objecten uit te sluiten of indirect bijvoorbeeld door het bepalen van bebouwingshoogten. 

Voor het groepsrisico is het tevens van belang of het plan voorziet in een zorginstelling, woningen, 

appartementen of kantoren en waar deze functies in het plan zijn gelegen. 

  

Weg  

Langs het plangebied loopt een route voor transport van gevaarlijke stoffen (N208). Binnen de 

risicocontour (10-6) bevinden zich geen kwetsbare objecten, zie afbeelding 9.  

  

Water  

Vervoer van gevaarlijke stoffen over water is in de omgeving van het plangebied niet aan de orde.  

  

Spoor  

Vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor is in de omgeving van het plangebied niet aan de orde.  

  

Conclusie  

Nabij het plangebied zijn twee inrichtingen in het kader van bevi aanwezig, namelijk een LPG-station 

en een groothandel voor bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen. Tevens loopt langs het plangebied 

een route voor transport van gevaarlijke stoffen (N208). De watertoren bevindt zich niet binnen de 

risicocontouren van zowel de bevi-inrichtingen en de transportroute. Derhalve vormt externe veiligheid 

geen belemmering voor onderhavig plan.  

4.4 Geluid 

Regels betreffende geluidhinder zijn vastgelegd in de Wet Geluidhinder (Wgh). Doel van de Wet 

geluidhinder is tweeledig. Enerzijds de bescherming van het milieu en anderzijds de bescherming van 

de volksgezondheid. Bepalend is steeds de situering van geluidsbronnen ten opzichte van woningen 

en andere geluidsgevoelige objecten. De Wgh gaat uit van zones langs wegen, spoorwegen en om 

(sommige) industrieterreinen.  

  

Conclusie  

De toekomstige invulling van de watertoren betreft geen geluidsgevoelig object. Derhalve is een 

akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. Bovendien zal er geen geluidhinder worden veroorzaakt, 

zoals bedoeld in de Wet Geluidhinder. De Wet Geluidhinder vormt daarom geen belemmering voor de 

herontwikkeling van de watertoren. Omdat de invulling van de watertoren geen geluidsgevoelig object 

betreft, vormt de ontwikkeling van de watertoren geen belemmering voor de eventueel toekomstige 

betonmortelfabriek van Wijnhout.  
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4.5 Luchtkwaliteit 

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

goedgekeurd (Stb. 2007, 414) en vervolgens is de wijziging op 15 november 2007 in werking 

getreden. Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is veranderd. Omdat 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 

betekende mate' (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in 

betekende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om 

bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).  

  

Wat het begrip 'in betekende mate' precies inhoudt, staat in de Algemene Maatregel van Besluit 

‘gevoelige bestemmingen’ (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. Een kwantitatieve vertaling naar 

verschillende functies is neergelegd in de Regeling niet in betekenende mate bijdragen.  

  

Een belangrijk onderdeel van het instrumentarium is het Nationale Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL), die 1 augustus 2009 in werking is getreden. Binnen het NSL werken het rijk, de 

provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren.  

  

In het kader van het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing moeten doorgaans twee aspecten in 

beeld worden gebracht. Ten eerste of de luchtkwaliteit de nieuwe functie toelaat. En ten tweede moet 

blijken of het project is aan te merken als een NIBM-project.  

  

Reeds in 2007 heeft een onderzoek luchtkwaliteit plaats gevonden naar het onderhavige plan. De 

resultaten daarvan zijn vermeld in rapport 073701419 B van 5 juli 2007. In dat rapport wordt 

geconcludeerd dat de invloed van het plan op de luchtkwaliteit verwaarloosbaar is. Inmiddels in het 

wettelijk kader en de rekenmethodiek gewijzigd ten opzichte van 2007. Derhalve zijn de berekeningen 

uit 2007 niet meer geldig en heeft Arcadis opnieuw een luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd. Hieruit 

volgt de conclusie dat de heersende luchtkwaliteit zodanig beperkt is, dat het de nieuwe functies 

toelaat. 

  

Conclusie  

Het project is aan te merken als een NIBM-project, waardoor op grond van artikel 4 van de Regeling 

NIBM geen toetsing van het aspect luchtkwaliteit noodzakelijk is. Daarnaast wordt in het 

luchtkwaliteitonderzoek van Arcadis geconcludeerd dat de heersende luchtkwaliteit zodanig beperkt 

is, dat het de nieuwe functies toelaat.  

4.6 Bodem 

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

bodem en het grondwater in overeenstemming is met het beoogde gebruik. Dit is geregeld in de Wet 

Bodembescherming (2009). De bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de beoogde functie 

van het plangebied. Om te kunnen beoordelen of de bodemkwaliteit en de beoogde functie van het 

plangebied bij elkaar passen moet eerst naar de bodemkwaliteit van het plangebied worden gekeken. 

Uit raadpleging van het bodemloket blijkt dat het plangebied reeds is onderzocht en dat nader 

onderzoek niet noodzakelijk is.  

  

Conclusie  
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De herontwikkeling van de watertoren brengt vooral werkzaamheden met zich mee die binnen het 

complex plaatsvinden, welke niet relevant zijn voor het aspect bodemkwaliteit. Daarnaast is het 

plangebied reeds onderzocht en zijn er geen verontreinigingen aangetroffen. Er is derhalve geen 

nader onderzoek noodzakelijk.  

4.7 Ecologie 

Bij ruimtelijke ingrepen zoals de ontwikkeling van de watertoren, dient rekening te worden gehouden 

met de natuurwaarden ter plaatse. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en 

soortenbescherming. Gebiedsbescherming kan volgen uit de aanwijzing van een gebied in het kader 

van bijvoorbeeld de Habitat- of Vogelrichtlijn. Wat betreft soortenbescherming 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. Indien hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden 

aangevraagd. 

4.7.1 Natuurbeschermingswet (1998) 

De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische 

en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief 

genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. 

Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden.  

  

Nederland heeft sinds 1998 een nieuwe natuurbeschermingswet , die zich alleen richt op de 

bescherming van gebieden. De gebieden die door de wet worden beschermd, zijn de vroegere 

Beschermde- en Staatsnatuurmonumenten en de zogenoemde Natura 2000-gebieden, welke onder 

de Europese Vogel- en habitatrichtlijnen vallen.  

  

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 provincies (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.  

  

Conclusie  

Het plangebied is niet gelegen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, vogelrichtlijngebied of 

habitatrichtlijngebied. Hieruit volgt geen nadere onderzoeksverplichting.  

4.7.2 Flora- en Faunawet (2002) 

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

voor de bescherming van dier- en plantensoorten in Nederland. In de wet zijn algemene en specifieke 

verboden vastgelegd ten aanzien van beschermde plant- en diersoorten. 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 ontheffingsbevoegdheid aan de minister 

van LNV (artikel 75, lid 3). 
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Afbeelding 10: Gegevens natuurloket voor betreffend kilometerhok  

   

Uit raadpleging van het Natuurloket blijkt dat het gebied niet volledig is onderzocht op beschermde 

plant- en diersoorten. Gezien de ligging van het plangebied, namelijk op een bedrijventerrein, zullen er 

naar alle waarschijnlijkheid geen beschermde diersoorten voorkomen. Daarnaast is de mate van de 

ingreep zodanig beperkt dat het gebied nauwelijks wordt aangetast. Bovendien zal tijdens de 

herontwikkeling worden voldaan de algemene voorwaarden vanuit de Flora- en faunawet, te weten: 

  

• 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 leiden 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 gehouden 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:  

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

van vleermuizen en andere nachtdieren;  

• het slopen en rooien starten buiten het voortplantingsseizoen en het winter(slaap)seizoen. 

Zodat het projectgebied ongeschikt is voor dieren.  

Bovenstaande in acht nemend, is veldonderzoek in het kader van de Flora- en faunawet niet 

noodzakelijk. Wanneer vermoed wordt dat een ruimtelijke ingreep nadelige gevolgen heeft voor 

vleermuizen, is men verplicht alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om dat te voorkomen en/of te 

compenseren. Dat houdt in dat voorafgaand aan de ingreep onderzoek nodig is om vast te stellen of 

er vleermuizen in het plangebied (kunnen) voorkomen en of de ingreep negatief effect kan hebben op 

de vleermuizen. Hiervoor is een quickscan noodzakelijk. Het is bekend dat vrijwel alle 

boombewonende vleermuissoorten (behalve de Rosse vleermuis) niet in bomen overwinteren, maar in 
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de bekende winterverblijfplaatsen. Als zodanig kunnen worden genoemd: grotten, kelders, forten, 

bunkers, verlaten steenovens, watertorens en dergelijke met een constante temperatuur tussen de 2 

en 8 graden en een hoge luchtvochtigheid (> 70%). Omdat de watertoren een winterverblijfplaats voor 

boombewonende vleermuissoorten kan zijn en de ruimtelijke ontwikkeling van onderhavig plan hierop 

een nadelig effect kan hebben, dient een quickscan naar vleermuizen te worden uitgevoerd.  

  

Door ecologisch adviesbureau Laneco is een quickscan Flora en Fauna uitgevoerd door middel van 

bureauonderzoek en een veldverkenning (d.d. 18 februari 2010). Uit het rapport bleek een nader 

onderzoek noodzakelijk naar zomer- en paarverblijven voor vleermuizen. Op 29 maart 2010 is met 

behulp van een hoogwerker de watertoren geïnspecteerd op mogelijke verblijfplaatsen van 

vleermuizen. Uit het onderzoek blijkt dat de gehele buitenzijde van de watertoren ongeschikt wordt 

geacht voor vleermuizen. Vleermuizen kunnen langs deze weg geen verblijfplaats vinden in de 

watertoren. Zie voor het volledige rapport Bijlage 1 'Quickscan Flora en Fauna' en Bijlage 2 'Nader 

onderzoek Flora en Fauna'.  

  

Conclusie  

Gezien de conclusies uit de quickscan en de resultaten van het nader onderzoek, zijn er als gevolg 

van deze ingreep geen negatieve effecten op strikt beschermde soorten in het kader van de Flora- en 

Faunawet. Vanuit de Flora- en Faunawet zijn er geen procedurele gevolgen voor de ingreep. Wel 

blijven de gestelde voorwaarden met betrekking tot de zorgplicht en het broedseizoen van toepassing. 

Tevens is in het onderzoeksrapport een vrijblijvende aanbeveling opgenomen met betrekking tot de 

slechtvalk. In de nieuwe situatie zou een nestkast/nestplaats geïntegreerd kunnen worden in de toren. 

Dit vanwege de geschiktheid van de toren voor de slechtvalk. Daarnaast wordt in quickscan rapport de 

ligging in de EHS vermeld. Hierover is de gemeente Hillegom in overleg met de provincie Zuid-

Holland.  

   

   

4.8 Water 

NBW en KRW  

Naast het beleid en beheer van het Hoogheemraadschap voor de betreffende regio zullen het 

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) de komende 

jaren richtinggevend worden voor het regionale waterbeheer in Nederland. Het NBW betreft vooral 

kwantiteitsaspecten van het waterbeheer, zoals de waterberging bij hevige regenval. De KRW richt 

zich met name op de chemische en ecologische waterkwaliteit. Het NBW heeft tot doel om in de 

periode tot 2015 het watersysteem in Nederland te verbeteren en op orde te houden. Het Rijk, 

provincies, gemeenten en hoogheemraadschappen gaan dit samen aanpakken. Het gaat daarbij om 

het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en een veranderend klimaat. 

Nederland krijgt hierdoor steeds meer te maken met extreem natte en extreem droge periodes. Om 

deze problemen te bestrijden zijn maatregelen nodig met als uitgangspunt het eerst vasthouden, dan 

bergen en vervolgens afvoeren van water.  

  

De watertoets en de waterparagraaf zijn verankerd in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening. Dit houdt 

onder meer in dat in een vroegtijdig stadium overleg plaatsvindt met de waterbeheerder over de 

consequenties van het voornemen ten aanzien van de waterhuishouding en de te nemen 

waterhuishoudkundige maatregelen. 

  

Waterwet  

Op 22 december 2009 is de nieuwe Waterwet van kracht geworden. Deze integrale wet dient om ook 

in de toekomst te kunnen voldoen aan de eisen die het waterbeheer van de toekomst aan ons land 

stelt. De Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis van de ‘watersysteembenadering’ centraal. 
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Deze benadering gaat uit van het geheel van binnenwatersystemen, zoals de relaties tussen 

waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook de samenhang tussen water, 

grondgebruik en watergebruikers. Hiernaast kenmerkt integraal waterbeheer zich ook door de 

samenhang met de omgeving. Dit komt tot uitdrukking in relaties met beleidsterreinen als natuur, 

milieu en ruimtelijke ordening.  

  

De Waterwet voegt de volgende acht bestaande waterbeheerwetten samen:  

• Wet op de waterhuishouding;  

• Wet verontreiniging oppervlaktewateren;  

• Wet verontreiniging zeewater;  

• Grondwaterwet;  

• Wet droogmakerijen en indijkingen;  

• Wet op de waterkering;  

• Wet beheer rijkswaterstaatswerken (de ‘natte’ delen daarvan);  

• Waterstaatswet 1900 (het ‘natte’ gedeelte ervan). Daarnaast wordt vanuit de Wet 

bodembescherming de regeling voor waterbodems ondergebracht bij de Waterwet.  

Waterbergingscompensatie  

Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar de watergangen. 

Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van 

belang. Zo wordt het verlies aan waterberging in de bodem gecompenseerd. Uit berekenen zal blijken 

hoeveel ruimte voor compenserende waterberging nodig is. De aanleg van de bergingsvoorziening 

komt voor rekening van initiatiefnemer van de ruimtelijke ingreep. Onderhavig plangebied maakt deel 

uit van het waterbeheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland. In Beleidsregel 4 heeft het 

Hoogheemraadschap bepaald dat voor plannen met minder dan 500 m2 extra verharding in stedelijk 

gebied geen compenserende waterberging vereist is. Voor andere wateraspecten blijft de Keur van 

het hoogheemraadschap van toepassing en kan het nodig zijn een keurontheffing aan te vragen.  

In onderhavig plan is sprake van een toename van verharding boven de 500 m2 (namelijk minstens 

750 m2). Hierdoor is waterbergingscompensatie noodzakelijk. Deze is opgenomen in de vorm van 

minimaal 1155 m2 aan de Leidsevaart. Deze compensatie heeft ook betrekking op andere 

ontwikkelingen en projecten.  

   

Waterhuishouding plangebied  

In de toekomstige situatie zal de waterhuishouding een duurzaam karakter krijgen door schone en 

vuile waterstromen gescheiden te houden. Het hemelwater dat op verhard oppervlak valt, wordt niet 

direct aangesloten op de riolering. Het hemelwater dat het dakvlak valt, zal gescheiden worden 

opgevangen en worden afgevoerd naar het naastgelegen Elsbroekkanaal. Het vuil water binnen de 

toren zal worden aangesloten op de bestaande riolering in de Leidsestraat.  

  

Conclusie  

Gezien het feit dat bij onderhavig initiatief de toename in verharding boven de 500 m2 komt (namelijk 

minstens 750 m2 aan parkeerterrein), is watercompensatie noodzakelijk. 

  

 P.M. Dit zal met het Hoogheemraadschap van Rijnland worden besproken in het vooroverleg.  

4.9 Archeologie en cultuurhistorie 

Het Europees verdrag van Malta werd in 1992 ondertekend door een groot aantal EU-landen, 

waaronder Nederland. Doelstelling van het verdrag is de veiligstelling van het (Europees) 
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archeologisch erfgoed. De Monumentenwet verplicht gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke 

plannen, rekening te houden met de in hun bodem aanwezige archeologische (verwachtings)waarden. 

  

In mei 2007 is in opdracht van de gemeente Hillegom de Nota Archeologie Hillegom ‘Naar een 

realistische en duurzame omgang met het archeologisch erfgoed in de gemeente Hillegom’ door 

RAAP opgesteld. 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. Tegelijk met de Nota Archeologie 

Hillegom heeft de gemeente Hillegom RAAP verzocht een archeologische vindplaats- en 

verwachtingskaart voor het gemeentelijk grondgebied te vervaardigen (‘beleidskaart’). Aan de 

vindplaats- en verwachtingskaart zijn voorschriften voor in bestemmingsplannen gekoppeld. Om die 

reden wordt gesproken van een archeologische beleidskaart, zie afbeelding 11. 

  

 
Afbeelding 11: Uitsnede Archeologische Waardenkaart Zuid-Holland  

   

Op de beleidskaart staat onderhavig plangebied aangemerkt als ‘ingesloten strandvlakte, mogelijk 

overgang naar strandwal’. Dit wordt als volgt toegelicht in de Nota. Er worden twee typen strandvlakte-

zandgronden in Hillegom onderscheiden: de strandvlakte-zandgrond dikker dan 1 meter op veen en 

de strandvlakte-zandgrond dunner dan 1 meter op veen. Deze bodemkundige indeling maakt 

daarmee niet duidelijk dat er in geologisch opzicht een groot verschil is tussen de 

strandvlaktezandgronden ten westen en ten oosten van de strandwal. De mariene sedimenten in de 

strandvlakte tussen de strandwallen van Noordwijkerhout en Hillegom worden tot het Laagpakket van 

Zandvoort gerekend (voorheen Oude en Jonge Strandafzettingen), terwijl de wadafzettingen ten 

oosten van Hillegom tot het Laagpakket van Wormer (voorheen Afzettingen van Calais) worden 

gerekend en daarmee een veel oudere oorsprong kennen. Beide zones zijn met veen dichtgegroeid. 

Op dit veen is weer zand verstoven. De archeologische verwachting voor al deze lagen kan als laag 

worden ingeschaald. Zowel een veenmoeras als waddenmilieu kenmerken zich niet door een grote 

dichtheid aan archeologische grondsporen en resten. Opgemerkt moet worden dat op veen wel 

bewoning mogelijk kan zijn, en dat exploitatie van veen voor zout of brandstof van alle tijden is. De 

verstuivingslaag kan bewoond zijn geweest, maar ook deze verwachting is laag. Bovendien zijn veel 
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gronden in de strandvlakte (westelijk van Hillegom) verstoord door het omspuiten. Hoewel voor het 

gebied een lage archeologische verwachting geldt, is ervoor gekozen hieraan toch een 

bestemmingsplanvoorschrift te koppelen: niet alle kleinere strandwalresten en duinen staan op de 

kaart. Verkennend booronderzoek bij grotere ruimtelijke ingrepen kan hier meer kennis over 

genereren. Concreet is dit in het volgende voorschrift vertaald: Bij bodemingrepen dieper dan 30 cm –

Mv en groter dan 500 m2 is verkennend archeologisch onderzoek verplicht naar aanwezigheid van 

duin- en strandwalresten. Indien aanwezig: inventariserend archeologisch onderzoek verplicht. Voor 

onderhavig plan wordt een parkeerterrein aangelegd, waarbij de bodem niet of nauwelijks geroerd zal 

worden. Nader archeologisch onderzoek is derhalve vanuit niet noodzakelijk.  

  

Conclusie  

Ten behoeve van de herontwikkeling van de watertoren is geen nader archeologisch onderzoek 

verplicht.  

  

4.10 Verkeer en parkeren 

Onderhavig initiatief brengt extra functies in het plangebied, waardoor een toename van het aantal 

bezoekers/gasten zal ontstaan. De verkeerstoename, als gevolg van de functiewijziging, zal relatief 

groot zijn. Gelet op de ligging van de watertoren lang de N208 wordt geen structurele verandering van 

verkeerspatronen verwacht als gevolg van onderhavig initiatief. De verkeerstoename is niet van 

dusdanige omvang dat aanpassingen aan de Leidsestraat of aan wegen in de directe omgeving 

noodzakelijk zijn. De herontwikkeling van de watertoren heeft daardoor geen negatief effect op de 

verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. 

  

Het initiatief voorziet in een parkeervoorziening op eigen terrein. Naast en achter de watertoren zullen 

parkeerplaatsen gerealiseerd worden conform een door de gemeente goedgekeurde 

parkeerbalansberekening. Het aantal parkeerplaatsen is berekend aan de hand van de 

parkeernormen op basis van CROW publicatie 182: Parkeerkencijfers - Basis voor parkeernormering. 

Er wordt uitgegaan van 44 parkeerplaatsen, zie ook bijlage ‘Parkeerberekening’ welke bij deze 

toelichting is bijgevoegd.. Rekening houdend met de mogelijkheid van gecombineerd gebruik van de 

parkeerplaatsen voor de kantoren en het restaurant, komt dit overeen met de parkeercijfers zoals die 

zijn opgesteld door het ASVV 2004 en rekening houdend met de mogelijkheden.  

  

Conclusie  

Voor de toename van het verkeer zijn geen aanpassingen nodig in de huidige wegenstructuur. Het 

initiatief voorziet in parkeervoorzieningen op eigen terrein. Derhalve vormen de aspecten verkeer en 

parkeren geen belemmering voor onderhavig plan. De parkeerberekening is als bijlage bij dit 

bestemmingsplan opgenomen, zie bijlage 3 ‘Parkeerbalans’.  
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5 Uitvoerbaarheid 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

Volgens de Wro afdeling 6.4 moet een gemeente bij het voornemen voor een bouwplan (artikel 6.2.1 

Bro) een grondexploitatieplan vaststellen. Wanneer een bestemmingsplan wordt opgesteld voor een 

bouwplan kan de gemeenteraad beslissen geen exploitatieplan vast te stellen onder voorwaarden van 

artikel 6.12 2e lid. De raad moet hiertoe expliciet besluiten.  

  

Conclusie  

Het bestemmingsplan is ten behoeve van een particuliere ontwikkeling. De kosten voor de gemeente 

als bedoeld in lid 6.2.3 Bro zijn verzekerd middels een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer. 

Er is derhalve geen reden om aan de economische uitvoerbaarheid te twijfelen. Het bestemmingsplan 

omvat tevens een besluit om geen exploitatieplan vast te stellen.  

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

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

Wro 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 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. 

  

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 bestuursrechtspraak Raad van State. 

  

Gezien bovenstaande bestaan er planologisch geen bezwaren om medewerking aan het plan te 

verlenen door daarvoor een bestemmingsplanprocedure te doorlopen. 

  

5.2.1 Verslag Artikel 3.1.1 Bro overleg 

P.M.  

5.2.2 Zienswijzen 

P.M. 
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Bijlagen 

� Bijlage 1 ‘Quickscan Flora en Fauna’ 

� Bijlage 2 ‘Nader onderzoek Flora en Fauna’ 

� Bijlage 3 ‘Parkeerbalans’ 

 

 


