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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding voor het plan
Zorginstelling Den Weeligenberg bestaat uit een aantal gebouwen: het hoofdgebouw Den Weeligenberg, 
De Tol, Horstendael en Triangel (zie afbeeldingen 1 en 2). De bestaande vorm van het hoofdgebouw en 
De Tol zijn ontstaan na een ingrijpende renovatie in 2007. Horstendael is in 1992-1994 gebouwd als 
tijdelijke voorziening voor 25 bewoners.

In 2005 werd De Triangel gebouwd voor 55 bewoners, eveneens als tijdelijke voorziening in afwachting 
van de gereedkoming van nieuwe zorglocaties. De nieuwbouw van deze zorglocaties (Zorgzone Elsbroek 
/ Bloemswaard en Binnenhaven in IJmuiden) heeft echter om verschillende redenen forse vertraging 
opgelopen. Ook is de alternatieve ontwikkeling in Haarlem in het nieuwe stadion van FC Haarlem 
gestagneerd. Als gevolg van deze stagnatie in de verschillende nieuwbouw projecten is het anno 2009 
helaas nog niet mogelijk om de capaciteit van de Triangel te verplaatsen. 

De nieuwbouw bij Bloemswaard zal naar verwachting eind 2009 starten en in 2011 gereed zijn. Daarna 
kan het huidige Bloemswaard worden gesloopt en kan gestart worden met de bouw van een nieuwe 
zorglocatie voor de cliënten van Zorgbalans die nu in De Triangel wonen. Deze nieuwbouw zal, zoals het 
er nu naar uit ziet, in 2013 gereed zijn. Hierna zal de capaciteit van de Triangel zich verplaatsen naar de 
nieuwbouw aan de Garbialaan en kan De "Triangel" worden gesloopt.

Vanwege het feit dat ook Horstendael, destijds eveneens gebouwd als tijdelijke huisvestingsvoorziening, 
niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, is ook de vervanging van Horstendael betrokken in de 
plannen om te komen tot een goede oplossing van de ouderenhuisvesting bij Den Weeligenberg. Deze 
integrale benadering heeft geleid tot een plan waarbij, uiterlijk binnen 5 jaar na onherroepelijk worden van 
het bestemmingsplan zowel Horstendael als de Triangel zullen worden gesloopt. Ter vervanging van 
Horstendael zal vervolgens nieuwbouw worden gerealiseerd met circa 40 woon-/zorgplaatsen voor 
bewoners met een dementie zorgvraag. Daarnaast zal capaciteit worden gecreëerd voor 18 
zorgappartementen. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij het beleid dat erop is gericht om ouderen 
zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen en financiële stromen zoveel mogelijk te scheiden in de zorg. 
Aansluitend bij het beleid van de gemeente om de openheid in het bollengebied zoveel mogelijk te 
herstellen, is de nieuwbouw Horstendael geprojecteerd op de plaats waar nu de Triangel. Zo kan de 
logistiek beter worden afgestemd op de hoofdbebouwing van Den Weeligenberg en wordt het terrein 
richting de bollenvelden vrij van bebouwing. 

Horstendael is eind jaren '90 in het vigerende bestemmingsplan (Landelijk Gebied 1997) gelegaliseerd. 
Om De Triangel na de termijn van de tijdelijke vrijstelling nog enkele jaren te kunnen laten staan en zo 
te kunnen voorzien in de tijdelijke behoefte aan noodhuisvesting is aanpassing van het 
bestemmingsplan noodzakelijk. Om een voor alle partijen zo duidelijk mogelijke situatie te creëren is 
ervoor gekozen zowel de tijdelijke situatie als de beoogde definitieve situatie vast te leggen in een nieuw 
bestemmingsplan voor Den Weeligenberg.

1.2  Vigerend bestemmingsplan en doel planherziening
Vigerend bestemmingsplan is het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997, gemeente Hillegom. Dit 
bestemmingsplan vervangt het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997 voor zover het de gronden 
betreft van Den Weeligenberg. 
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1.3  Leeswijzer
Het bestemmingsplan Den Weeligenberg is opgebouwd uit een toelichting, regels en een verbeelding. 
De toelichting is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van zowel de 
huidige situatie als de beoogde plannen. In hoofdstuk 3 wordt stilgestaan bij het beleidskader waaraan 
de beoogde ontwikkelingen zijn getoetst. In hoofdstuk 4, 5 en 6 wordt ingegaan op de onderzoeken op 
het gebied van cultuurhistorie, ecologie en milieu (geluid, luchtkwaliteit, bodem en milieuzoneringen). 
Hoofdstuk 7 bevat de watertoets. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de planvorm en de achtergrond van 
de regels van de verschillende bestemmingen. In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de financiële 
uitvoerbaarheid van het plan. In hoofdstuk 10 zijn de uitkomsten van inspraak en vooroverleg 
opgenomen.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving en huidige situatie

2.1  Ligging van het plangebied
Het plangebied ligt aan de noordzijde van Hillegom, in de buurtschap Oosteinde. Het plangebied wordt 
begrensd aan de noordzijde door de Nieuweweg, de zuidzijde wordt gedeeltelijk begrensd door een 
zijtak van de Haarlemmerstraat en belendende percelen. De oostgrens wordt gevormd door de 
provinciale weg N208 (Haarlemmerstraat) (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1: ligging plangebied, rood omcirkeld (bron: Topografische dienst)

De totale oppervlakte van het totale plangebied bedraagt 1,9 ha. Het plangebied staat kadastraal bekend 
als: 
Kadastrale gemeente : gemeente Hillegom 
Sectie   : A 
Perceel   : 8978 (oppervlakte 1ha, 90a en 83 ca) ontstaan uit A 8095 (gedeeltelijk), 8203  
   (206m²), 8202 (188m²), 6613 (16m²) en 5753 (260m²). Zie afbeelding 2.

Afbeelding 2: Kadastrale eigendomsituatie (rood: eigendom Stichting Zorgbalans, blauw: eigendom 
Stichting Vrienden Zorgbalans)
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2.2  Bestaande situatie
Den Weeligenberg is een verpleeghuis voor mensen met een psychogeriatrische zorgbehoefte (zoals 
geheugen- en oriëntatie problemen). Den Weeligenberg heeft een capaciteit van totaal 176 zorgplaatsen 
verdeeld over het hoofdgebouw, Horstendael en Triangel. Het complex wordt beheerd door de Stichting 
Zorgbalans. Het verpleeghuis is opgebouwd uit een aantal losse gebouwen: het hoofdgebouw Den 
Weeligenberg, De Tol, De Triangel en Horstendael (zie afbeelding 3). Het hoofdgebouw heeft zijn huidige 
vorm gekregen na een renovatie, die in januari 2007 is afgerond. Het gebouw biedt plaats aan 96 
bewoners, verdeeld in 12 woongroepen van 8 bewoners. Er zijn 84 ruime éénpersoonsslaapkamer en 6 
tweepersoonsslaapkamers. In het hoofdgebouw zijn diverse voorzieningen ondergebracht zoals een 
restaurant, bibliotheek, een winkeltje, recreatiezaal, een kapper en pedicure, kleding en wasverzorging, 
een kerkdienst en een bruin café.

Afbeelding 3: kadastrale kaart met luchtfoto en gebouwenaanduiding

Horstendael (zie afbeelding 3 en 4) is één van de twee bijgebouwen en biedt plaats aan 25 
psychogeriatrische bewoners. De Triangel (zie afbeelding 5) staat tussen het hoofdgebouw Den 
Weeligenberg en Horstendael. De Triangel is met een gang verbonden aan zowel Den Weeligenberg, als 
aan Horstendael en biedt tijdelijke huisvesting aan 55 psychogeriatrische bewoners. Horstendael is in 
1992-1994 als noodgebouw via een tijdelijke vrijstelling gerealiseerd en met het opstellen van het 
Bestemmingsplan Buitengebied 1997 gelegaliseerd. Zie voorts de afbeeldingen 6, 7 en 8 voor een 
impressie van de bestaande situatie.

Afbeelding 4: Horstendael (geheel links) grenzend aan het open bollenveldenlandschap gezien vanaf de 
Nieuwe weg in oostelijke richting
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Afbeelding 5: noodhuisvesting De Triangel gezien vanaf de Nieuweweg

Afbeelding 6: Zicht vanaf de Nieuweweg ,ter hoogte van Triangel, in oostelijke richting, rechts Den 
Weeligenberg

Afbeelding 7: Zicht vanaf Haarlemmerstraat (zijweg) in oostelijke richting, links Triangel 

Afbeelding 8: zicht vanaf Haarlemmerstraat (zijweg) in westelijke richting, Horstendael met blauwe 
zonneschermen en Triangel met oranje zonneschermen.
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Voor De Triangel is op 24 december 2004 een beschikking afgegeven voor het oprichten van een tijdelijk 
bouwwerk voor een maximale periode van 5 jaar na datum van schrijven van de beschikking, te weten 24 
december 2009. De Triangel werd gebouwd voor 55 bewoners in afwachting van het gereedkomen van 
nieuwe zorglocaties. De nieuwbouw van deze zorglocaties (Zorgzone Els broek / Bloemswaard en 
Binnenhaven in IJmuiden) heeft echter om verschillende redenen forse vertraging opgelopen. Ook is de 
alternatieve ontwikkeling in Haarlem in het nieuwe stadion van FC Haarlem gestagneerd. Als gevolg van 
deze stagnatie in de verschillende nieuwbouw projecten is het anno 2009 helaas nog niet mogelijk om 
de capaciteit van de Triangel te verplaatsen en de noodhuisvesting te amoveren. 

De nieuwbouw bij Bloemswaard zal naar verwachting eind 2009 starten en in 2011 gereed zijn. Daarna 
kan het huidige Bloemswaard worden gesloopt en kan gestart worden met de bouw van een nieuwe 
zorglocatie voor de cliënten van Zorgbalans die nu in De Triangel wonen. Deze nieuwbouw zal, zoals het 
er nu naar uit ziet, in 2013 gereed zijn. Daarna kan de capaciteit van de Triangel worden verplaatst naar 
de nieuwbouw aan de Garbialaan en komt de behoefte aan noodhuisvesting te vervallen zodat De 
"Triangel" kan worden gesloopt. De capaciteit van De Triangel dient als gevolg van de hiervoor 
geschetste situatie echter nog maximaal 5 jaar beschikbaar dient te blijven.

2.3  Uitstel en voorzienbaarheid
De renovatie van het hoofdgebouw van Den Weeligenberg in 2007 heeft geleid tot uitdunning van de 
oorspronkelijke capaciteit met ca. 50%. De 'overcapaciteit' is verplaatst naar de tijdelijke huisvesting. In 
2003 is een intentieverklaring ondertekend door onder andere de gemeente en Zorgbalans om te komen 
tot een zorgzone voor ouderen in Hillegom waarna een stedenbouwkundig plan is ontwikkeld. 

Uitgangspunt in de planvorming was het verplaatsen van 40 van de 55 tijdelijke plaatsen in Triangel naar 
de Zorgzone Elsbroek. Inmiddels wordt het plan voor de zorgzone uitgewerkt, maar zal niet eerder dan 
2011 begonnen kunnen worden met de bouw. De overige 15 tijdelijke plaatsen zouden elders verspreid 
over andere locaties kunnen worden ondergebracht, dan wel in een nieuw te realiseren project.
Een met 5 jaar van de tijdelijke vrijstelling, wat binnen de WRO tot 2008 mogelijk was, werd destijds als 
optie gezien door Zorgbalans om de capaciteit – indien nodig - langer te behouden. Vanwege interne 
bestuurswijzigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, is de vertraging die dit project heeft 
opgelopen echter niet tijdig onderkend door Zorgbalans. Zodoende werd men pas dit jaar geconfronteerd 
met de gevolgen van inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 waardoor verlenging niet zonder meer 
mogelijk was.

Feit is echter dat de geplande nieuwbouw vertraging heeft opgelopen waardoor de tijdelijke bebouwing 
niet conform de verleende tijdelijke vrijstelling (artikel 17 WRO) per eind 2009 leeg zal komen. De reden 
voor deze vertraging is gelegen in het feit dat de nieuwbouw deel uitmaakt van een veel grotere 
ontwikkeling, met een gedeeltelijk braakliggend terrein, een parkje en daarnaast een bestaand 
verzorgingshuis en een school (Fioretticollege). Het plan voor de Zorgzone Elsbroek voorziet globaal in 
de vervangende nieuwbouw van het bestaande Bloemswaard van stichting HOZO, verpleegplaatsen van 
Zorgbalans, de bouw van appartementencomplexen en een multifunctioneel dienstencentrum (MFD). 
Omdat het gaat om een inbreidingslocatie is het van belang dat de realisatie op een goede manier wordt 
gefaseerd, zodat de overlast voor gebruikers en de omgeving beperkt blijven en de kosten voor tijdelijke 
voorzieningen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden. 

Volgens de toenmalige planning zou in 2009 de nieuwbouw bij de bestaande zorglocatie Bloemswaard 
aan de Garbialaan in Hillegom opgeleverd worden, waarna de capaciteit Triangel grotendeels kon 
worden verplaatst naar de Garbialaan. Deze nieuwbouw heeft echter door allerlei omstandigheden forse 
vertraging opgelopen. Daarnaast is ook de alternatieve ontwikkeling in Haarlem voor de huisvesting van 
de resterende 15 bewoners en de bewoners van Horstendael vooralsnog niet gerealiseerd. Deze 
capaciteit zou worden gerealiseerd binnen de ontwikkeling van het nieuwe stadion van FC Haarlem, 
deze ontwikkeling ligt momenteel echter stil.
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De afgelopen periode is gezocht naar een optimale fasering in combinatie met een functioneel en 
ruimtelijk goed eind resultaat. Dit heeft meer tijd gekost dan gepland en heeft er bovendien toe geleid 
dat de realisatie van de capaciteit van Zorgbalans pas mogelijk is na de vervangende nieuwbouw van 
Bloemswaard. Dit was ten tijde van de realisatie van de tijdelijke huisvesting van Den Weeligenberg nog 
niet uitgekristalliseerd. Bovendien heeft de planvorming van de eerste fase, de nieuwbouw van 
Bloemswaard en het MFD meer tijd dan gepland gekost. Verder is het resultaat van het uiteindelijke 
plan dat eerste de nieuwbouw van Bloemswaard en het MFD gereed moet zijn voordat de bouw van de 
40 plaatsen van Zorgbalans kan starten; deze zijn namelijk geprojecteerd op de huidige locatie van 
Bloemswaard. Inmiddels is de bouwaanvraag 1e fase voor het nieuwbouw van Bloemswaard en het MFD 
door de gemeente is goedgekeurd en de 2e fase wordt voorbereid. Dit betekent dat voor 2012 de 
nieuwbouw gereed zou moeten zijn. Daarna kan worden begonnen met de bouw van de capaciteit van 
Zorgbalans, die dan voor 2015 gereed zal moeten zijn. De genoemde termijnen zijn ruim aangehouden.

Voor de 15 plaatsen zou elders binnen het werkgebied van Zorgbalans een oplossing gezocht kunnen 
worden. Dit lijkt niet zinvol aangezien de overige 40 plaatsen niet voor 2012, maar naar verwachting in 
2013 of 2014 verhuisd kunnen worden naar Elsbroek en een alternatief niet voorhanden is. Het is de 
bedoeling om voor de 15 plaatsen nieuwbouw in Haarlem, dit in combinatie met nieuwbouw voor de 
bewoners van Horstendael. De hiervoor beoogde locatie is het nieuwe stadion van FC Haarlem. Bij het 
Ministerie is hiervoor ook een toelating verkregen van in totaal 48 plaatsen. Indien deze ontwikkeling tot 
stand was gekomen, had dit als alternatief voor de bewoners van de tijdelijke huisvesting van Den 
Weeligenberg kunnen dienen, waarbij dan Horstendael vooralsnog in gebruik had kunnen blijven. Indien 
48 plaatsen gerealiseerd zouden zijn zou nog maar voor 7 cliënten een andere oplossing gevonden 
moeten worden; hetgeen beslist mogelijk zou zijn geweest.

2.4  Alternatieven
Teneinde te kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden en gemaakte afspraken, heeft Zorgbalans 
onderzocht of het mogelijk was elders deze tijdelijke behoefte aan noodhuisvesting te voorzien. Een 
mogelijk alternatief zou het project De Binnenhaven zijn in IJmuiden. De realisatie van dit project 
(toekomstige locatie Zorgbalans) heeft eveneens vertraging opgelopen en zal naar verwachting in 
2012/2013 gereed zijn. Deze capaciteit kan daarom op korte termijn niet ingezet worden. Door 
Zorgbalans is gekeken naar de ontwikkeling van het Stadion in Haarlem, waar in eerste instantie een 
deel van de capaciteit (15 van de 55 tijdelijke plaatsen plus de 25 plaatsen van de andere 
noodvoorziening) van Zorgbalans naar toe zou gaan. Ook dit project is echter uitgesteld en wordt 
vanwege wijzigingen in het beleid vermoedelijk niet meer gerealiseerd.

De gemeente heeft aangegeven dat er wellicht ruimte is aan de overzijde van de Nieuweweg tegenover 
het hoofdgebouw Den Weeligenberg. Indien op dit bedrijventerrein een tijdelijke voorziening zou moeten 
worden gerealiseerd, leidt dit tot hoge kosten die binnen de exploitatie van Den Weeligenberg niet 
kunnen worden verantwoord. Ook zullen deze kosten gezien de modernisering van de AWBZ naar 
verwachting niet worden vergoed. Door de gemeente Hillegom is aangegeven dat er binnen de 
gemeentegrenzen geen andere mogelijkheden zijn voor het tijdelijk huisvesten van de cliënten.

Ander punt van belang is dat een verhuizing veel stress meebrengt voor de bewoners van Triangel en 
Horstendael (licht en zwaar dementerenden). Ook betekent het verhuizen van bewoners naar buiten 
Hillegom dat zij uit hun vertrouwde omgeving (en sociale netwerk) worden weggehaald. Met name voor 
deze specifieke doelgroep is dit uit sociaal en emotioneel oogpunt zeer onwenselijk. Vanuit deze 
overwegingen is door Zorgbalans in overleg met de gemeente gezocht naar een oplossing om De 
Triangel nog maximaal 5 jaar te kunnen laten staan. Vanwege het feit dat ook Horstendael, destijds 
eveneens gebouwd als tijdelijke huisvestingsvoorziening, niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, is 
ook de vervanging van Horstendael betrokken in de plannen om te komen tot een goede oplossing van 
het huisvestingsprobleem bij Den Weeligenberg. Deze ontwikkelingen staan op zichzelf en staan los 
van de tijdelijke behoefte aan noodvoorzieningen in afwachting van het gereedkomen van Zorgzone 
Elsbroek. Aangezien vervangende nieuwbouw voor Horstendael op het terrein van Den Weeligenberg 
gerealiseerd zal worden, zijn deze plannen in dit bestemmingsplan betrokken om zodoende zoveel 
mogelijk duidelijkheid te scheppen naar omwonenden.
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Deze integrale benadering heeft geleid tot een plan waarbij uiterlijk in januari 2015 zowel Horstendael 
als de Triangel zullen worden gesloopt. Om een voor alle partijen zo duidelijk mogelijke situatie te 
creëren is ervoor gekozen de beoogde ontwikkelingen vast te leggen in een nieuw bestemmingsplan 
voor Den Weeligenberg, waarin zowel de tijdelijke situatie, als de definitieve situatie voor de periode zijn 
vastgelegd. 

2.5  Beoogde situatie
Aangezien andere huisvestingscapaciteit pas naar verwachting in 2013 gereed zal zijn, is het 
noodzakelijk de Triangel nog 5 jaar in stand te laten. In overleg met de gemeente zijn de mogelijkheden 
daartoe onderzocht. Als oplossing is ervoor gekozen een bestemmingsplan op te stellen voor het terrein 
van Den Weeligenberg. In het nieuwe bestemmingsplan blijven voor het hoofdgebouw de bestemming en 
bijbehorende regeling ongewijzigd. Voor dat deel van het terrein waarop Horstendael en Triangel staan, 
voorziet het bestemmingsplan in twee regelingen: een voorlopige bestemming waarin is geregeld dat de 
noodgebouwen nog maximaal 5 jaar mogen blijven staan en een definitieve bestemming waarin een nog 
nader uit te detailleren nieuwe situatie is geregeld, maar waarvan de ruimtelijke principes al wel zijn 
vastgelegd. Op deze manier kan worden gewerkt aan een goede lange termijn oplossing voor de 
huisvesting van Zorgbalans in combinatie met het gemeentelijk streven naar ruimtelijke kwaliteitswinst.

Voorwaarde voor medewerking is dat de definitieve bestemming aan een aantal ruimtelijke 
randvoorwaarden voldoet om daarmee de door de gemeente gewenste ruimtelijke verbetering te 
waarborgen. Uitgangspunten in het gemeentelijke ruimtelijke beleid voor dit gebied is dat verrommeling 
wordt tegengegaan en herstel van de landschappelijke openheid. In aansluiting op dat beleid is in het 
kader van de beoogde lange termijn oplossing een ruimtelijke massa studie gemaakt waarin de Triangel 
wordt gesloopt en Horstendael wordt vervangen door nieuwbouw.

Om enerzijds een coherent beeld te creëren en anderzijds de bebouwing zo veel mogelijk te 
comprimeren ten behoeve van de openheid van het landschap is deze nieuwbouw zo dicht mogelijk 
tegen Den Weeligenberg geprojecteerd. Voor de massa en hoogte is aangesloten bij de vigerende 
regeling en de bestaande bouwhoogte van het hoofdgebouw. Op basis van het nieuwe bestemmingsplan 
zal De Triangel worden opgenomen in een tijdelijke bestemming op grond waarvan opnieuw een tijdelijke 
bouwvergunning worden verleend voor maximaal 5 jaar. 

2.6  Ruimtelijke analyse
Teneinde de verdere uitgangspunten te verkennen is door Adviesbureau Haver Droeze een eerste 
ruimtelijke analyse opgesteld in een modellen studie. Uit de modellen studie komt naar voren dat de 
landschappelijk / stedenbouwkundige structuur bestaat uit een spel van dichte stedelijke "korrels" en 
open bollenvelden (afbeelding 9 en 10 a t/m d).

Afbeelding 9:  Ruimtelijke structuurschets - spel tussen 
 dichte korrels en open bollenvelden
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Het plangebied sluit aan op de stedelijke korrel van Oosteinde en is omgeven door open bollenvelden die 
in westelijke richting overgaan in het duingebied. De bestaande bebouwing (Horstendael) aan de 
westkant van het perceel vormt een obstakel in de openheid van de bollenvelden. De 
bebouwingsmogelijkheden van het terrein zijn uitgewerkt in vier modellen, waarin de aaneenschakeling 
van open ruimten een belangrijke rol speelt. Door Zorgbalans is een voorkeur uitgesproken voor model 3 
(zie afbeelding 10c). De ruimtelijke analyse is vervolgens aan de gemeente gepresenteerd en vervolgens 
door de gemeente beoordeeld.

Afbeelding 10a: Model 1 - aparte korrel westkant Afbeelding 10b: Model 2 - verspreide korrels

Afbeelding 10d: Model 4 - nieuwbouw als losse korrel

Afbeelding 10c: Model 3 - nieuwbouw als onderdeel bestaande bebouwing Zorgcentrum
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2.7  Beoordeling modellen
De modellen worden door de gemeente als volgt beoordeeld: van de gepresenteerde modellen is in 
model 3 het meest rekening gehouden met de wens om de doorzichten naar het open bollengebied 
zoveel mogelijk te handhaven en waar mogelijk te herstellen. Daarnaast zijn door de gemeente 
aanvullende randvoorwaarden gegeven voor de planuitwerking:

Terreininrichting:
bij de locatiekeuze voor de nieuwbouw wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de door de 
gemeente gewenste openheid in het bollengebied;
het meest westelijk gelegen gebied wordt als overgang naar het bollengebied zoveel mogelijk 
gevrijwaard van bebouwing. 
de te realiseren parkeerplaatsen zullen zo mogelijk landschappelijk worden ingepast en bijvoorbeeld 
door middel van beplanting zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken, indien financieel en 
constructief haalbaar verdient ondergronds parkeren de voorkeur;
bij de nieuw te realiseren padenstructuur wordt rekening gehouden met de bewoners / 
gebruikersdoelgroep en wordt de mogelijkheid geboden om rondwandelingen over het terrein te 
maken en te verpozen bij voldoende rustpunten.

Nieuwe bebouwing:
het nieuw te realiseren bouwvolume wordt bij grote voorkeur gerealiseerd in één bij het hoofdgebouw 
passende bouwmassa (één architectonische familie) en is bestemd voor cliënten / bewoners met 
een verschillende zorgbehoefte en bijbehorende voorzieningen;
de plannen moeten zowel technisch, als organisatorisch haalbaar zijn tegen aanvaardbare kosten;
er wordt op verschillende niveaus de mogelijkheid geboden om te genieten van goed uitzicht naar 
het omliggende bollengebied en het beboste deel van de bij Bennebroek gelegen strandwal; bij de 
inrichting van het buitenterrein blijft de beleving en de openheid van het bollengebied zoveel mogelijk 
gehandhaafd.

Voorts worden nog de suggesties gedaan om bij de inpassing van het parkeerterrein zoveel mogelijk 
streekeigen plant- en boomsoorten toe te passen en wandelroutes voldoende te voorzien van rustpunten 
nabij de waterkanten. Mogelijk bieden wandelroutes aansluiting op wandelroutes richting het 
bollengebied. Deze voorwaarden sluiten voor een groot deel aan bij de ideeën van Zorgbalans.

2.8  Alternatieve locaties
In het overleg van 29 juli 2009 heeft de gemeente Zorgbalans verzocht ook de bebouwingsmogelijkheden 
op het terrein aan de zijde van de N208 (Haarlemmerstraat) te onderzoeken. In een notitie van 5 
augustus 2009 is Zorgbalans ingegaan op dat verzoek. Zorgbalans heeft daartoe de mogelijkheden 
verkend. Allereerst is daarbij vastgesteld dat niet alle gronden aan de voorzijde van het terrein eigendom 
zijn van Zorgbalans. 

Op afbeelding 2 is zichtbaar dat de hoek aan de zuidoostkant van het terrein (aan de voorkant) een 
apart kadastraal perceel vormt. Dit perceel maakt geen deel uit van de eigendommen van Zorgbalans. 
Tenzij de recent gereed gekomen dagbehandelinglocatie De Tol (kwartronde uitbouw aan de noord 
oostzijde van Den Weeligenberg zie afbeelding 11) zou worden gesloopt, bieden de gronden die wel in 
eigendom zijn bij Zorgbalans onvoldoende ruimte om het gewenste en benodigde bouwoppervlak te 
realiseren.
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Afbeelding 11: de halfronde uitbreiding van De Tol (rechts op de foto)

Sloop van De Tol zou zeer voortijdige kapitaalsvernietiging betekenen die niet eenvoudig binnen de 
exploitatie kan worden opgevangen of verantwoord. Dit is alleen mogelijk als er voldoende 
compenserende waarde tegenover staat in nieuw vastgoed en extra volume. Hoeveel extra bouwvolume 
nodig zou zijn, zou nader moeten worden bepaald. Ook nieuwbouw realiseren aan zowel de achterzijde 
als de voorzijde is in verband met de extra kosten die hierdoor ontstaan financieel niet haalbaar. 

Daarnaast brengen ook de eisen inzake de bruikbaarheid (daglichttoetreding) mee dat Zorgbalans ook 
de niet in bezit zijnde gronden in de planvorming zal moeten betrekken. Ook als samenwerking zou 
worden gezocht met de betreffende eigenaar (projectontwikkelaar) ontstaat voor Zorgbalans een extra 
financiële drempel met het oog op de investering die moet worden gedaan in het vastgoed, die dan al 
dan niet eigendom zou worden van Zorgbalans.

Ten slotte stuit het voorgestelde alternatief vanuit zorg oogpunt op bezwaren. In dat kader is bouwen 
langs de N208 niet optimaal gelet op de cliëntengroep die Zorgbalans in Den Weeligenberg bedient: 
PG-patiënten (dementie). PG-patiënten zijn gebaat bij zoveel mogelijk overzicht en rust. Bouwen dicht 
tegen de N208 zou – naar verwachting - betekenen dat ten behoeve van het woon- en leefklimaat van de 
cliënten gewerkt zal moeten worden met een "dove gevel". Niet alleen brengt dit extra kosten mee, ook 
sluit dit niet aan bij de wens/noodzaak om een zo rustig en overzichtelijk mogelijke omgeving te kunnen 
bieden aan deze groep cliënten. 

Daarnaast kan de locatie zo dicht op de N208 tot mogelijke beperkingen leiden gelet op de bepalingen 
in het Besluit Gevoelige Bestemmingen Luchtkwaliteit waarin de vestiging van onder meer verzorgings- 
en verpleeghuizen dicht op provinciale en rijkswegen wordt beperkt in verband met de verhoogde 
gevoeligheid van de bewoners voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Op basis hiervan zou een 
minimale afstand tussen de weg en (nieuwe) bebouwing van 50m¹ in acht moeten worden genomen. 
Alles in overweging nemende zijn per saldo geen mogelijkheden gevonden om de gewenste en 
noodzakelijke nieuwbouw langs de Haarlemmerstraat te realiseren.
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2.9  Ruimtelijk programma nieuwbouw
Zoals hiervoor aangegeven zal De Triangel uiterlijk januari 2015 worden gesloopt. Ook Horstendael is 
echter destijds neergezet als noodgebouw. Anno 2009 is de technische staat van het gebouw erg laag, 
gemeten naar de maatstaven die gesteld worden op het gebied van zorg, welzijn en Arbo. Het is daarom 
de wens van Zorgbalans om Horstendael te vervangen door nieuwbouw, passend bij het bestaande 
hoofdgebouw en aansluitend bij de hedendaagse visie op zorg en vastgoed In de bestaande situatie 
biedt Horstendael plaats aan 25 cliënten. Uit kostenefficiëntie overwegingen zal de nieuwbouw plaats 
moeten bieden aan ten minste 40 woon-/zorgplaatsen en 18 zorgappartementen. 

Uitgaande van dit zeer globale programma voor de nieuwbouw is door ForeArchent Planning > 
Architecture een verkenning uitgevoerd naar een zo flexibel mogelijke opzet binnen het gebouw zodat 
ook in de toekomst optimaal ingespeeld kan worden op veranderingen in de zorgsector. Gekozen is voor 
een maatvoering waarbinnen het mogelijk is wat betreft ruimtebeslag te variëren met functies die geen 
daglicht nodig hebben in het middengebied met aan weerszijden een gang met verblijfs- en woonruimten 
voor cliënten. Dit leidt tot een maatvoering in modules van steeds 18m breed en een vaste breedte van 
25m.

Uitgaande van de toekomstige ruimtebehoefte en het bestaande grondvlak van Horstendael is in de 
planvoering uitgegaan van een maximaal te bebouwen oppervlak in modules van 18 x 25m (zie 
afbeeldingen 12a en 12 b). Teneinde tegemoet te komen aan de wens van de gemeente om de openheid 
in de Bollenstreek te herstellen, is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om - aansluitend op de 
bestaande bebouwing - nieuwbouw te realiseren die wellicht compacter (en daardoor hoger) dan de 
bestaande bebouwing zal zijn, maar een groter deel van het terrein vrijlaat. 

Afbeelding 12a: bestaand bouwvlak (bron: ForeArchent Planning > Architecture)
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Afbeelding 12b: geprojecteerd bouwvlak binnen flexibele modules (bron: ForeArchent Planning > 
Architecture)

Afbeelding 12c: impressie ruimtelijke plattegrond nieuwe situatie (bron: ForeArchent Planning > 
Architecture)

Ook is gekeken hoe voorts optimaal ingespeeld kan worden op de bestaande zichtrelaties in het gebied 
(afbeelding 13). Dit heeft geleid tot het aanhouden van een substantiële ruimte van 18m tussen het 
hoofdgebouw Den Weeligenberg en de nieuwbouw van Horstendael. Ook de zichtrelatie vanuit Den 
Weeligenberg richting het zuidwesten dient zoveel mogelijk open te worden gehouden evenals de 
zichtrelaties in noord- en zuidrichting vanuit Horstendael (zie afbeelding 13).
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Afbeelding 13: Zichtrelaties

Ander belangrijk punt van aandacht is de wijze waarop de nieuwbouw wordt verbonden met Den 
Weeligenberg. De functionele indeling van Den Weeligenberg legt hierin een aantal beperkingen omdat 
het fysiek en functioneel niet mogelijk is om de aansluiting willekeurig te plaatsen. De meest korte 
ontsluiting zou op veel problemen stuiten in de huidige ruimtelijke structuur van het gebouw en zou ten 
koste gaan van functionele ruimtes. Daar komt nog bij dat de gang een ruime breedte moet hebben om 
zo het passeren van bedden in de gang mogelijk te maken. Ruimtelijk gezien zijn daardoor 2 
oplossingsrichtingen denkbaar: een gang aan de noordzijde die aansluiting biedt op een bestaande 
gang even ten westen van de hoofd entree. Andere oplossing is een half verdiepte gang aan de zuidzijde 
min of meer gelijk aan de bestaande verbinding tussen Den Weeligenberg en Triangel (zie afbeeldingen 
14a en 14b).

Afbeelding 14a: verbinding aan de noordzijde (bron: ForeArchents Planning > Architecture)
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Afbeelding 14b: Verbinding aan de zuidzijde (bron: ForeArchent Planning > Architecture)

In verband met de te behouden zichtrelaties is het wenselijk om deze gang gedeeltelijk verdiept aan te 
leggen in het terrein (zie afbeelding 15) . Dit wordt mogelijk als het meest oostelijke deel van de 
nieuwbouw wordt onderkelderd, wat ook wenselijk zou zijn in verband met het plaatsen van de lift en 
algemene voorzieningen die ondergronds kunnen worden gerealiseerd. Het aantal dakopbouwen zou 
daardoor wellicht ook gereduceerd kunnen worden hetgeen een fraaier beeld oplevert.

Afbeelding 15: impressie zuidzijde nieuwbouw (bron: ForeArchent Planning > Architecture)

Ten aanzien van de architectuur wordt gedacht aan 3 bouwlagen, die trapsgewijs kunnen worden 
gebouwd (zie afbeelding 15). De hoogte van de nieuwbouw sluit aan bij de bestaande maximale 
bouwhoogte voor het hoofdgebouw van 10m (zie afbeelding 16). Aansluitend bij het hoofdgebouw wordt 
ten aanzien van het materiaal gebruik gedacht aan rode bakstenen en variatie in het gevelbeeld zodat 
een eenduidig beeld ontstaat. Het toevoegen van elementen uit glas en staal, bijvoorbeeld voor de 
verbindingsgang, levert een transparant beeld op en zou bovendien een link kunnen vormen naar het 
bollengebied met de daarin voorkomende kassen.

Afbeelding 16: impressie ruimtelijke verhoudingen (bron: ForeArchent Planning > Architecture)

In afbeelding 17 a, b en c zijn enkele referentiebeelden opgenomen ten aanzien van de architectuur van 
de nieuwbouw. Ten slotte zal bij de nieuwbouw rekening worden gehouden met de eisen uit de 
Regionale Duurzaam Bouwen Plus-richtlijn, die is gebaseerd op het Programma GPR Gebouw.
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Afbeelding 17a en b: relatief lage langgerekte bebouwing brengt horizontaliteit in het gevelbeeld. De 
hoofdvorm is eenvoudig, maar wordt verbijzonderd door variatie in de gevel in de vorm van uitstekende 
of terugliggende balkons of voorzetgevels waardoor een plasticiteit ontstaat zoals die ook in Den 
Weeligenberg aanwezig is. Eenheid ontstaat verder door materialisatie in baksteen en beton, zodat een 
architectuurfamilie ontstaat.

Afbeelding 17b: verbijzonderde gevels door detaillering en verspringend gevelbeeld. 

Afbeelding 17c: de verbindingsgang / verkeersuirmte is transparant. Het combineren van staal en glas 
refereert aan de glastuinbouw in de bollenstreek. 

2.10  Wijze van ontsluiten en parkeren
Teneinde inzicht te krijgen in de parkeerbehoefte is een inschatting gemaakt op basis van de 
CROW-kengegevens parkeren. Voor de in Den Weeligenberg te realiseren woon/zorgfuncties geeft het 
CROW de volgende richtlijn:
- verpleeg/verzorgingstehuis : 0,5-0,7 parkeerplaats per wooneenheid 

In de bestaande situatie zijn de parkeerplekken niet vaksgewijs (zie afbeelding 18) aangegeven maar in 
de praktijk kunnen circa 50 auto's op het terrein worden geparkeerd. In de bestaande situatie dienen op 
grond van bovenstaande normen de volgende aantallen parkeerplaatsen aanwezig te zijn:
- Den Weeligenberg  96 * 0,5 - 0,7 =  48 - 67
- Triangel   55 * 0,5 - 0,7 =  27 - 39
- Horstendael   25 * 0,5 – 0,7 =  12 - 18

Totaal bestaande situatie     87 - 124
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Het huidige tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein is ondervangen door een huurovereenkomst met 
het nabij gelegen Ford-museum waardoor wordt voorzien in de totale parkeerbehoefte. 

In de nieuwe situatie ontstaat de volgende parkeerbehoefte:
- Den Weeligenberg  96 * 0,5 – 0,7 = 48 - 67 
- nieuwbouw Horstendael 58 * 0,5 – 0,7  = 29 - 41

Totaal nieuwe situatie     77 – 108

Bij de nadere uitwerking van de planvorming voor de toekomstige situatie zal het parkeren zoveel 
mogelijk op eigen terrein plaatsvinden. Daarnaast zijn er lopende afspraken om het personeelsparkeren 
op het parkeerterrein van het Ford-museum te laten plaatsvinden. Ondergronds parkeren is vanuit 
kostenoogpunt niet haalbaar. Wel zal bij de inrichtingsplannen worden onderzocht of het mogelijk is om 
de parkeerplaatsen gedeeltelijk verdiept aan te leggen in het maaiveld zodat de geparkeerde auto's 
zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken. De regeling van het bestemmingsplan biedt hiervoor 
ruimte.

Afbeelding 18: de bestaande informele parkeersituatie voor De Triangel 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid - Nota Ruimte
Het ruimtelijk beleid op rijksniveau is verwoord in de Nota Ruimte (2006). Hierin zijn de hoofdlijnen voor 
het ruimtelijk beleid uitgezet voor de periode tot 2020 met een doorkijk naar de lange termijn tot 2030. 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is het scheppen van ruimte voor de verschillende ruimte 
vragende functies in Nederland. Meer specifiek is het beleid gericht op vier algemene doelen: versterking 
van de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal 
platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden, en borging van 
de veiligheid. 

Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het rijk uit van de bundelingsstrategie. Bundeling 
van verstedelijking en economische activiteiten betekent dat nieuwe bebouwing voor deze functies 
grotendeels geconcentreerd tot stand dient te komen: in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het 
bestaande bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. 

Met de inwerkingtreding van de Nota Ruimte zijn de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra 
(oktober 1999) en het Structuurschema Groene Ruimte van december 1995 vervallen. Rijk, provincies en 
gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor diverse soorten beschermde natuurgebieden en de 
Ecologische Hoofdstructuur, inclusief de robuuste ecologische verbindingen. 

Het plangebied maakt deel uit van de Bollenstreek die in De Nota Ruimte aangeduid wordt als 
'greenport' (zie afbeelding 19). Dit zijn gebieden waar de kennisintensieve tuinbouw en agribusiness zich 
concentreert. Vanuit internationaal economisch perspectief vindt het rijk het van belang dat de 
tuinbouwfunctie in de deze locaties van internationaal belang behouden blijft en versterkt wordt.

Afbeelding 19: de economische hoofdstructuur met daarop Greenport B: De Bollenstreek (bron: Nota 
Ruimte)

Ten aanzien van verstedelijking acht het rijk het onvermijdelijk dat ook buiten bestaande stedelijke 
gebieden wordt gebouwd. Wel dienen deze nieuwe uitleglocaties zoveel mogelijk aan te sluiten op de 
steden en op bestaande verkeers- en vervoersvoorzieningen. Nieuwe verstedelijkingsrichtingen moeten 
integrale oplossingen zijn met betrekking tot wonen, werken, infrastructuur, water, groen en andere 
voorzieningen. Er is geen specifiek ruimtelijk beleid geformuleerd in de Nota Ruimte ten aanzien van 
zorg / zorginstellingen.
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3.2  AMvB Ruimte
Op 1 juli 2008 is de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. De nieuwe wet voorziet in en 
nieuw stelsel van verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, Provincie en Gemeente. Ook de 
bevoegdheden voor Rijk, Provincie en Gemeente zijn voor zowel beleidsvorming als voor de uitvoering 
ingrijpend gewijzigd. Kern van de nieuwe wet is dat alle overheden hun ruimtelijke belangen vóóraf 
kenbaar maken en aangeven langs welke weg zij die belangen gaan realiseren. 

Zowel de Nota Ruimte als het Streekplan zullen op termijn worden vervangen door een Structuurvisie 
waarin de ruimtelijke toekomstvisie is vastgelegd, inclusief de financiering voor die plannen. De 
Structuurvisie is uitsluitend zelfbindend voor overheden. Voor die belangen die juridisch doorwerking 
behoeven, is het besluit algemene regels ruimtelijke ordening, ook wel de AMvB Ruimte genoemd, het 
aangewezen instrument. De AMvB Ruimte bevat een beleidsneutrale vertaling van de bestaande 
ruimtelijke kaders uit de PKB's Nota Ruimte, Derde Nota Waddenzee, Structuurschema Militaire 
Terreinen en Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Het gaat om de kaders voor onder meer het 
bundelen van verstedelijking, de rijksbufferzones, de nationale landschappen, de ecologische 
hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de 
Waddenzee.

De AMvB Ruimte heeft directe gevolgen voor de ruimtelijke besluitvorming van andere overheden. Het 
omvat alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder uitgebrachte planologische kernbeslissingen (PKB's) die 
juridisch moeten doorwerken in provinciale verordeningen en bestemmingsplannen en wat de ruimte is 
waarbinnen provincies en gemeenten hun eigen ruimtelijke belangen vorm kunnen geven. De AMvB 
Ruimte zal naar verwachting medio 2010 in werking treden.

3.2.1  Bundeling verstedelijking en Landelijk Gebied
Zoals aangegeven zijn in de AMvB Ruimte de beleidsuitgangspunten uit de Nota Ruimte zo 
beleidsneutraal mogelijk omgezet. Ten aanzien van de verstedelijking gaat het Rijk nog altijd uit van het 
bundelen van verstedelijking, zodat steden eenvoudiger kunnen worden ontsloten en infrastructuur en 
voorzieningen optimaal kunnen worden benut. Concentratie van nieuwe bebouwing beperkt ook de 
noodzaak om de open ruimte te gebruiken voor bebouwing, waardoor de variatie tussen stad en land 
behouden blijft. De provincie moet op grond van het ontwerpbesluit in een verordening regels maken die 
ervoor zorgen dat nieuwe bebouwing binnen het bestaande bebouwde gebied komt, óf aansluitend 
daarop, óf in nieuwe clusters daarbuiten. Verspreide bebouwing kan worden toegestaan als die 
bebouwing qua functie gebonden is aan het buitengebied of als die bebouwing past binnen specifieke 
regels van de provincie gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied, zoals 
bijvoorbeeld een 'rood-voor-groen'-regeling en een 'ruimte-voor-ruimte'-regeling. Daarbij moeten eisen 
worden gesteld aan de landschappelijke inpassing van nieuwe bebouwing buiten het bestaande 
bebouwde gebied. Daarnaast dient de provincie regels te formuleren over herbestemming van 
vrijkomende gebouwen in het buitengebied, zodat langdurige leegstand en verpaupering worden 
tegengegaan.

3.2.2  Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Om de biodiversiteit in Nederland te beschermen, in stand te houden en verder te ontwikkelen, heeft het 
Rijk de EHS aangewezen. De Provincies zijn verantwoordelijk voor de aanwijzing en begrenzing van de 
gebieden die de EHS vormen. Deze begrenzing kan alleen worden gewijzigd om ecologische redenen 
(als het de EHS ten goede komt), als ruimtelijke ontwikkelingen compensatie door grensoverschrijding 
nodig maken of als toepassing van de saldobenadering tot grenswijziging leidt. Ook kleinschalige 
ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn voor een grensaanpassing. Voor de EHS geldt het "nee, 
tenzij-principe": alle nieuwe activiteiten die de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS significant 
aantasten zijn verboden, tenzij sprake is van groot openbaar belang en er geen andere mogelijkheden 
voor realisatie zijn én de negatieve gevolgen worden beperkt en gecompenseerd. Bij de vaststelling van 
een bestemmingsplan voor gebieden die deel uitmaken van de EHS moet rekening worden gehouden 
met de aanwezige ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. De verantwoording 
hierover dient deel uit te maken van de toelichting op het bestemmingsplan.
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3.2.3  Nationale landschappen
De twintig nationale landschappen zijn gebieden met zeldzame en kenmerkende landschapskwaliteiten. 
De provincies moeten in een verordening het planologisch regime voor de nationale landschappen 
opnemen volgens het "ja, mits-principe": ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, zolang de 
kernkwaliteiten worden behouden of versterkt en nieuwe bebouwing wordt gebundeld. De verordening 
moet binnen het nationaal landschap ruimte geven voor nieuwbouw van woningen, maar hooguit voor de 
eigen bevolkingsgroei, waarbij de provincie het maximaal aantal woningen vaststelt dat in een bepaalde 
periode in het nationaal landschap gebouwd mag worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met 
woningen die door herstructurering en intensivering beschikbaar komen. Bij bevolkingskrimp kan in het 
belang van vitaliteit en leefbaarheid van deze regel worden afgeweken.

3.3  Provinciaal beleid

3.3.1  Streekplan Zuid Holland West
Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft op 19 februari 2003 het Streekplan Zuid-Holland West 2003 
vastgesteld. Het provinciebestuur presenteert in dit streekplan haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling 
van Zuid-Holland West voor de periode tot 2015. Kern van het plan is om de plaatselijke verschillende 
karakteristieken te behouden en te versterken. Daarbij speelt het contrast tussen het open landschap 
en de dichte stad een grote rol. De term "greenport" wordt hier nog niet gebruikt, maar de belangrijke 
economische rol op nationaal niveau en de grote cultuurhistorische waarde van het gebied worden wel 
onderschreven. 

Het ruimtelijk beleid is er op gericht om het landschap zo open mogelijk te houden; daarom worden 
nieuwe stedelijke functies zoveel mogelijk geweerd. Als uitwerking van het contourenbeleid uit de Vijfde 
Nota, de voorganger van de Nota Ruimte, heeft de Provincie in haar streekplan zogenoemde 'rode' en 
'groene' contouren aangegeven. Hoewel het contourenbeleid niet is overgenomen in de Nota Ruimte, 
speelt dit in het streekplan een grote rol. De scheiding tussen groen en rood wordt vrij hard gehouden. 
Het plangebied ligt zowel buiten de rode contourgebieden, als buiten de groene contourgebieden.
De rode contouren geven aan waar plaats is voor 'verstedelijking' en intensief gebouwd mag worden. 

Buiten de rode contouren mogen in principe geen nieuwe stedelijke functies worden toegevoegd, 
instellingen van de 'geestelijke gezondheidszorg' vormen hierop een uitzondering, mits aan de volgende 
randvoorwaarden wordt voldaan:

de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing blijft behouden;
de bebouwing beslaat niet meer oppervlakte dan per 1 juli 2002 aanwezig is;
aanwezige natuur- en landschappelijke waarden worden ten minste behouden en zoveel mogelijk 
versterkt;
de terreinen zijn openbaar toegankelijk;
er is sprake van (uitbreiding van) recreatieve voorzieningen en verbindingen.

De groene contouren geven de begrenzing aan van gebieden, die beschermd dienen te worden. Het gaat 
hier om gebieden met bijzondere natuurlijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden. Om 
deze te beschermen, geldt binnen de groene contour gebieden en in de directe omgeving daarvan een 
zogenoemd 'nee, tenzij' regime. Dit betekent dat ontwikkelingen of projecten in of in de nabijheid van 
deze gebieden in beginsel niet zijn toegestaan als deze de wezenlijke waarden en kenmerken van de 
EHS aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn en sprake is van redenen van groot openbaar 
belang. Het plangebied ligt weliswaar in de buurt van een groen contourgebied (Vogelenzang) de afstand 
is echter van dien aard dat niet aannemelijk is dat het realiseren van vervangende nieuwbouw bij Den 
Weeligenberg een aantasting vormt op de wezenlijke waarden en kenmerken in dat gebied (zie 
afbeelding 20).
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Afbeelding 20: Streekplankaart met rode contourgebieden, plangebied is zwart omkaderd.

Belangrijk structurerend onderdeel van het streekplan, is het 'Groenblauwe Raamwerk' dat bestaat uit 
het geheel van internationale, nationale, regionale en stedelijke groene gebieden en wateren, inclusief 
de verbindingen ertussen. Het beleid is erop gericht dit raamwerk robuust en duurzaam te maken. 
Robuust wil zeggen dat de verschillende functies een plaats hebben zonder dat de kwaliteit van het 
raamwerk als geheel wordt aangetast. Duurzaam wil zeggen dat het raamwerk als groenblauwe ruimte 
behouden blijft, ook al kunnen de functies erin veranderen. De Bollenstreek behoort tot het Groenblauwe 
Raamwerk.

3.3.2  Nota Regels voor Ruimte
In de het streekplan zijn de opgaven en de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid verwoord, in de Nota 
Regels voor Ruimte is aangegeven aan welke voorwaarden plannen moeten voldoen om aan de in het 
Streekplan geformuleerde opgaven te kunnen verwezenlijken. De nota is op 8 maart 2005 vastgesteld 
door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en bijgewerkt tot en met 1 januari 2007. In deze nota ligt 
de nadruk meer op ontwikkelingsplanologie in plaats van toelatingsplanogie, wat wil zeggen dat de 
provincie een actievere rol speelt. Over het plangebied wordt gezegd dat het in een 'agrarisch gebied 
met bijzondere natuur- en/of landschapswaarden' ligt. Ontwikkelingen van niet agrarische functies zijn 
hier uitsluitend toegestaan, op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische, 
natuurwaarden en/of de landschappelijke kwaliteit van het gebied.

3.3.3  Ontwerp Structuurvisie Visie op Zuid Holland
De structuurvisie voor de provincie is nog in de ontwerpfase en zal naar verwachting rond 
november/december 2009 ter visie worden gelegd en in maart 2010 worden vastgesteld. De ontwerp 
Structuurvisie geeft alvast een beeld welk beleid we van 2010 kunnen verwachten. De reikwijdte loopt tot 
2020 met een doorkijk naar 2040. De uitgangspunten komen voor een groot deel overeen met het 
streekplan, nieuw zijn de termen "mainport" en "greenport" en verder wordt meer accent gelegd op 
"duurzaamheid".

De Ontwerp Structuurvisie sluit aan bij het motto van de Nota Ruimte; 'centraal wat moet, decentraal 
wat kan'. De provincie gaat slechts een sturende rol spelen in zaken die alleen van provinciaal belang 
zijn. In Zuid-Holland bevinden zich drie van de vijf greenports (glastuinbouwgebied Westland/Oostland, 
de Bollenstreek en de omgeving van Boskoop) en één van de twee mainports (de Rotterdamse haven) 
die door de Nota Ruimte zijn aangewezen. Vanwege de beperkte ruimte is het van groot belang dat hier 
op strategische en op een weldoordachte manier mee omgegaan wordt.
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Voor de Bollenstreek is uitbreiding van het agrarisch areaal niet van belang, maar innovatie, 
herstructurering, intensivering en schaalvergroting wel. Bij ontwikkelingen moet van de volgende 
ontwerpprincipes worden uitgegaan:

bescherming van het duingebied en de graslanden;
versterking landschappelijke, ecologische en recreatieve relatie duinen –bollengebied;
verbetering landschappelijke kwaliteit van het bollengebied en aanpak verrommeling;
versterking van het groenblauwe netwerk;
herstel en herstructurering Keukenhof.

Voor een geconcentreerde stad- en dorpsontwikkeling en bescherming van groenblauwe functies in 
landelijk gebied, zijn alle kernen in Zuid-Holland omgeven door op de kaart aangegeven 
bebouwingscontouren. Deze bebouwingscontouren geven de grens aan van de 
bebouwingsmogelijkheden voor wonen en werken. Verstedelijking buiten deze bebouwingscontouren is 
in beginsel niet toegestaan (nee-tenzij beleid). Voor nieuwe bebouwing buiten de contour moet de 
gemeente in een beeldkwaliteitplan motiveren hoe zij invulling geven aan behoud, versterking en/of 
inpassing van kernkwaliteiten en cultuurhistorische waarden.

3.4  Regionaal beleid

3.4.1  Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek
Op regionaal niveau is een aantal plannen gemaakt om intensivering van de greenport functie en 
ruimtelijke samenhang op elkaar af te stemmen. Vanwege de in de Nota Ruimte geplande uitbreiding 
van 10.000 a 20.000 woningen in de Bollenstreek en de Haarlemmermeer, is een gebiedsuitwerking 
gemaakt waarin deze woningen ruimtelijk worden passen. Conclusie van dit plan is dat de ruimte heel 
schaars is, maar dat er plaats is voor 13.300 nieuwe woningen op uitleglocaties als alle partijen zich 
inspannen en noodzakelijke randvoorwaarden van het Streekplan en Nota Ruime aangepast worden. Dit 
plan zal verder worden uitgewerkt in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) van de 6 
'bollengemeenten' die nu in de inspraakfase is. De visie zal na vaststelling wettelijk verankerd worden 
als zelfbindend ontwikkelingskader. 

3.4.2  Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG)
De ontwerp ISG is vastgesteld en geeft een idee hoe de definitieve versie er uit zal zien. Net zoals 
gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek wordt in de visie ingezet op behoud en versterking van 
het open bollenlandschap. Uitbreiding is gepland tussen de Pastoorslaan en de Stationsweg. 
Uitbreiding op locatie is in beginsel wel toegestaan als zichtlijnen open blijven en het landschap wordt 
versterkt. Verder is er op het weidegebied ten oosten van de N208 een groot openluchtrecreatiegebied 
gepland.

Voor de bollenteelt wordt gepleit voor intensivering, schaalvergroting en behoud van agrarisch areaal. Dit 
zal de druk op de ontsluiting verhogen en zorgt ervoor dat de N208 verbreed moeten worden. Om de 
verkeersdrukte verder te verminderen worden er ook mogelijkheden onderzocht om oost-west verbinding 
aan te leggen tussen de N205 en N206.

3.4.3  Pact van Teylingen
Het Pact van Teylingen is een breed onderschreven manifest uit 1996 van de streek om het open 
landschap van de Bollenstreek te beschermen en verrommeling en verdichting tegen te gaan. Het Pact 
heeft een grote rol gespeeld in het gebied, diverse projecten tegengehouden en zijn wettelijke 
verankering gekregen in de Streekplannen. Omdat het pact te veel als een 'keurslijf' werd gezien en 
verommeling van het bollenlandschap nog steeds niet was teruggedrongen werd in 2004 het Offensief 
van Teylingen in het leven geroepen. Het offensief zet zich op een actieve wijze in voor verbetering en 
openhouden van het Bollenlandschap en een vitaal bollencomplex door in samenwerking met 
gemeenten, het bedrijfsleven, belangenorganisaties, eigenaar en gebruikers diverse projecten 
(zogenaamde 'modules') uit te voeren. Verder is er ook de Stuurgroep Pact van Teylingen bij 
nieuwbouwplannen een adviserende rol aan de gemeente heeft.
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3.5  Gemeentelijk beleid

3.5.1  Structuurvisie Hillegom
De Structuur visie is vastgesteld door de raad op 11 december 2008 en bevat de beleidslijnen voor het 
ruimtelijk beleid tot 2020 met een doorkijk naar de periode daarna. De visie gaat gedetailleerder in op 
het karakter van het noordelijke bollenteeltgebied, die volgens de structuurvisie wordt bepaald door:

de openheid;
uitgestrekte bollenvelden;
vergezichten op landschappelijke elementen of gebouwde elementen;
doorzichten vanaf de weg op de achtergelegen bollenvelden;
de ritmiek van de vaarten;
verhoogde wegen die de diepte van de afgravingen laten zien;
traditionele bollenschuren;
hagen als windsingels.

Op dit moment wordt dit karakter bedreigd door versnippering. Het beleid van de gemeente is er op 
verrommeling actief te bestrijden en de openheid van het landschap te waarborgen. Om het karakter 
verder te versterken, zullen landschapselementen als dijken, bermen en oevers ontwikkeld worden tot 
ecologische verbindingzones. De landschappelijke waarde wordt versterkt door het aanbrengen van 
houtwalbeplantingen, vooral langs de noord-zuid lopende wegen.
Het terrein van Den Weeligenberg wordt in de visie aangeduid als lintbebouwing langs de weg. De 
tijdelijke bebouwing met zijn gebiedsvreemde uitstraling en prefab elementen zal door de gemeente als 
een bijdrage aan de verommeling worden beschouwd. Door nieuwe bebouwing van goede kwaliteit neer 
te zetten en deze op een zowel in uitstraling als in positie meer aan te laten sluiten op de bestaande 
bebouwing worden de openheid en de zichtlijnen door het gebied hersteld. Dit effect kan worden 
versterkt door ook de terreininrichting een bijdrage te laten leveren aan het landschap.

3.5.2  Structuurvisie, thema wonen 2009 - 2013
De Structuurvisie Wonen is op 14 mei 2009 vastgesteld door de gemeente en vervangt de Woonvisie 
2004. De structuurvisie is een nadere uitwerking van de Structuurvisie Hillegom, specifiek gericht op 
won dient voornamelijk als communicatiemiddel bij regie- en beleidsvoering op het gebied van wonen.
De algemene woonkwaliteit in Hillegom wordt als hoog ervaren, waarbij de landschappelijke ligging en 
het hoge werkgelegenheids- en voorzieningenniveau van de Randstad als belangrijkste kwaliteiten 
gelden. Op dit moment vindt in Hillegom "vergrijzing" en "ontgroening" plaats waarbij het inwonersaantal 
al jaren gestaag groeit. Vanwege de schaalvergroting die op dit moment plaatsvindt, dreigt het 
voorzieningenniveau van Hillegom zelf (die op dit moment als uitstekend wordt ervaren) te dalen. Daarom 
wordt in de Structuurvisie Wonen gepleit voor een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling en 
uitbreiding van het inwonersaantal van ca. 20.000 naar 23.000 inwoners. 

Belangrijkste doelgroepen zijn starters en ouderen. Nieuwe woningen zullen zoveel mogelijk op 
inbreidinglocaties gerealiseerd worden, om aan de behoefte te kunnen voldoen, is ook uitbreiding 
noodzakelijk. Een belangrijke uitbreidingslocatie is gepland tussen de Stationsweg en Pastoorslaan 
richting het nieuwe NS-station (zie afbeelding 21). Momenteel is er een woonzorgzone in Elsbroek, waar 
diverse zorgvoorzieningen gebundeld zijn. Een tweede woonzorgzone wordt overwogen in het noorden 
van Hillegom. In deze zones speelt 'vermaatschappelijking' van de zorg een grote rol, waarbij ouderen 
zolang mogelijk zelfstandig gehouden worden. De nadruk ligt op extramurale zorg.
Over beleid van intramurale zorg wordt in de Structuurvisie Wonen weinig gezegd. Wel wordt in de visie 
genoemd dat naar verwachting in 2015 in de categorie 'grootschalig beschermd wonen' een tekort van 
115 plaatsen zal zijn (op een behoefte van 290 plaatsen). Met dit beleid zal het aanbod aan intramurale 
zorg dus erg tekortschieten. Het houden van voldoende capaciteit voor en. Het document is een 'zacht' 
instrument, zonder juridische basis en deze groep is dus van groot belang. De plannen voor Den 
Weeligenberg gaan uit van de realisatie van nieuwe zelfstandige woningen binnen de categorie 
"beschermd wonen". De realisatie van deze plannen sluit aan bij de plannen voor het vergroten van de 
extramurale zorgcapaciteit.
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Afbeelding 21: plankaart Structuurvisie thema Wonen, plangebied is rood omcirkeld

3.5.3  Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997
Op het plangebied is het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997 van toepassing (zie afbeelding 22). 
Daarin zijn de terreinen van Den Weeligenberg bestemd als "Maatschappelijke Doeleinden". Deze 
gronden zijn bestemd voor het openbaar bestuur, de dienstverlening van overheidswege, 
godsdienstbeoefening, volksgezondheid en daarmee gelijk te stellen niet commerciële instellingen. Op 
deze gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd.

Afbeelding 22: uitsnede plankaart bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997, met legenda

Voor het bouwen van gebouwen gelden de aanwijzingen op de plankaart, alsmede de volgende 
bepalingen:

indien gebouwen niet aaneen gesloten zijn gebouwd, dient de onderlinge afstand ten minste 3m te 
bedragen;
de afstand tussen gebouwen en waterlopen, zijdelingse en de achtererfscheiding dient ten minste 
3m te bedragen;
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde mag ten hoogste 3m bedragen.
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Aanvullend is op de plankaart aangegeven dat de verschillende bestemmingsvlakken voor 45% en 
respectievelijk 55% mogen worden bebouwd. De goothoogte van gebouwen mag ten hoogste 3 voor De 
Triangel en noodgebouw, respectievelijk 10m (Hoofdgebouw) bedragen. Ingevolge de algemene 
vrijstellingsbevoegdheid die is opgenomen in artikel 7 van het bestemmingsplan kan het College van 
B&W vrijstelling verlenen voor het afwijken van maten met ten hoogste 15%.

Zowel De Triangel als Horstendael zijn via een tijdelijke vrijstelling gerealiseerd. Horstendael is in 1998 
met een bestemmingsplanherziening gelegaliseerd. Voor de Triangel is een beschikking afgegeven op 
24 december 2004. De beschikking geeft toestemming om een tijdelijk bouwwerk op te richten voor een 
maximale periode van 5 jaar na datum van schrijven van de beschikking, te weten 24 december 2009. 
De afwijking van het bestemmingsplan waarvoor de vrijstelling is worden toegepast, heeft betrekking op 
de overschrijding van het maximale bebouwingspercentage (45%) van het betreffende bebouwingsvlak.
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Hoofdstuk 4  Cultuurhistorische aspecten

4.1  Archeologie
Het Verdrag van Malta (ook wel het verdrag van Valetta genoemd) regelt de omgang met Europees 
archeologisch erfgoed. Nederland heeft dit verdrag in 1992 ondertekend en sinds 2007 is het verdrag 
omgezet in Nederlandse regelgeving: de Wet archeologische monumentenzorg (Wam) die is 
geïntegreerd in de Monumentenwet. Belangrijkste doel van de wet is het borgen van een zorgvuldige 
omgang met archeologische waarden door het archeologisch belang van meet af aan te laten 
meewegen in de besluitvorming. 

Uitgangspunt van het verdrag is het zoveel mogelijk ter plekke (in situ) bewaren van het archeologisch 
erfgoed en het nemen van beheermaatregelen om dit te bewerkstelligen. Daar waar behoud in situ niet 
mogelijk is, dienen de bodemverstoorders archeologisch onderzoek te laten verrichten. De kosten 
daarvan komen voor rekening van de initiatiefnemer. In het kader van deze ruimtelijke onderbouwing is 
een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden in het 
plangebied. 

Op de indicatieve kaart archeologische waarden (zie afbeelding 23) is het plangebied aangeduid als een 
gebied met een hoge archeologische trefkans. Aangezien de grond tot dieper dan 0,3m onder het 
maaiveld zal worden geroerd over een groter oppervlak dan 100m2 en vanwege de ligging in een gebied 
met een "hoge archeologische trefkans" is in lijn met het archeologisch beleid van de gemeente 
Hillegom een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. 

Afbeelding 23: uitsnede van de indicatieve kaart archeologische waarden met de locatie (rood 
omcirkeld).

4.1.1  Archeologienota Gemeente Hillegom
De gemeente Hillegom heeft in dat kader in samenwerking met de gemeenten Lisse en Noordwijkerhout 
een archeologische vindplaats en verwachtingenkaart laten opstellen als onderdeel van de gemeentelijke 
Archeologie Nota met de naam: "Naar een realistische en duurzame omgang met het archeologisch 
erfgoed in de gemeente Hillegom" (2007). De archeologische kaart laat zien waar welke archeologische 
resten voorkomen of zijn te verwachten. Het vormt de basis voor het gemeentelijk archeologiebeleid dat 
aansluit bij de regelgeving in de Wet op de archeologische monumentenzorg. 

Op de archeologische bodemkaart is het plangebied aangeduid als Archeologisch Waardevol 
Verwachtingsgebied (AWV) categorie 5. De beoogde ingrepen beslaan een grotere oppervlakte dan 
circa 500m². Daarnaast zal in verband met funderingswerkzaamheden naar verwachting tot een grotere 
diepte dan -1m ten opzichte van het maaiveld worden gegraven. Daarom is in augustus 2009 in het 
kader van de beoogde ontwikkelingen door ADC Archeoprojecten een verkennend archeologisch bureau 
onderzoek uitgevoerd (Bijlage 1). Het bureauonderzoek is gecombineerd met een verkennend 
booronderzoek.
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Concluderend kan worden gesteld dat op basis van het bureauonderzoek archeologische resten konden 
worden verwacht uit het Neolithicum en uit de periode van de Bronstijd tot de Romeinse Tijd in 
verschillende niveaus voorkomen. Deze verwachting zijn getoetst met behulp van een booronderzoek 
(specificatie VS03). Hierbij zijn vijf boringen uitgevoerd tot een gemiddelde diepte van 200 cm –mv. 
Volgens de eisen van de provincie Zuid-Holland moet de eerste boring tot een diepte van 400 cm –mv 
worden gezet. Dit was echter niet mogelijk vanwege de bodemsamenstelling en daarom is de eerste 
boring tot een diepte van 325 cm onder maaiveld gezet.

Uit het veldonderzoek is gebleken dat de ondergrond van het plangebied geheel uit duinzand 
(Laagpakket van Zandvoort, Formatie van Naaldwijk) bestaat. Dit is kalkhoudend matig fijn zand met een 
kleine hoeveelheid schelpgruis. Het pakket van de strandwalafzettingen is tijdens het onderzoek niet 
bereikt. Tijdens het booronderzoek zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op archeologische 
sporen of vondsten in de bodem. 

ADC ArcheoProjecten heeft daarop geadviseerd om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen 
ontwikkeling. Dit advies is op 23 oktober 2009 extern beoordeeld door RAAP (Bijlage 2). Als 
kanttekening is opgemerkt dat, als gebruik was gemaakt van de archeologische beleidsadvieskaart, 
gekozen zou zijn voor een andere veldstrategie. Aangezien bij de uitvoering van het booronderzoek geen 
bodems zijn aangetroffen, kunnen de resultaten en het advies uit het onderzoek van ADC echter wel 
worden overgenomen.

4.2  Cultuurhistorie
Het beleid van de provincie ten aanzien van cultuurhistorie is nader uitgewerkt in het Cultuurplan 2009 – 
2012. In het cultuurbeleid staan twee beleidsopgaven centraal: een gezonden, veilige en aantrekkelijke 
leefomgeving en meer maatschappelijke participatie. Daarbij voelt de provincie met name een 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het beheer en de ontwikkeling van het Zuid Hollandse 
cultuurlandschap. Aangezien de bescherming en ontwikkeling van cultureel erfgoed nauw verweven is 
met ruimtelijke ontwikkelingen, heeft de provincie gekozen voor een integrale aanpak van cultuur in 
combinatie met ruimtelijke ordening, water, groen en vrijetijdsbeleid. Uitgangspunt daarbij is het van 
begin af aan meenemen van cultuurhistorische waarden, bij voorkeur als bron van inspiratie.

De provincie heeft daarbij specifiek beleid ontwikkeld ten aanzien van:
monumentale structuren en landschappen
archeologie
molens
religieus erfgoed
percentageregeling cultuur (hedendaagse cultuurvormen)

De monumentale structuren en landschappen worden gevormd door de landgoederen zone, de militaire 
verdedigingslinies, Fort Wierickerschans, oude vaarwegen en trekvaarten, het Unesco Werelderfgoed 
Kinderdijk en de Top-gebieden cultureel erfgoed / Belvédèregebieden. Aangezien het plangebied van 
Den Weeligenberg geen deel uitmaakt van een dergelijke structuur of landschap wordt hier niet nader bij 
stilgestaan. 

4.3  Conclusie
In het kader van de beoogde ontwikkelingen is een verkenning uitgevoerd naar de cultuurhistorie in het 
gebied. Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden is het gebied aangeduid als gebied met een 
hoge trefkans. Op de archeologische bodemkaart is het plangebied aangeduid als Archeologisch 
Waardevol Verwachtingsgebied (AWV) categorie 5. Hoewel op basis van de bodemkaart. In augustus 
2009 is in het kader van de beoogde ontwikkelingen door ADC Archeoprojecten een verkennend 
archeologisch bureau onderzoek uitgevoerd. 

De verwachtingen uit het bureauonderzoek zijn geverifieerd met behulp van een verkennend 
booronderzoek. Tijdens het booronderzoek zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op 
archeologische sporen of vondsten in de bodem, die een belemmering kunnen vormen voor de realisatie 
van de beoogde ontwikkelingen.
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Hoofdstuk 5  Ecologische aspecten

In Nederland is er verschillende regelgeving die toeziet op de bescherming van de natuur. De regels zijn 
gericht op bescherming van een onderdeel uit het milieu of de natuur, zoals op de bescherming van de 
waterkwaliteit en kwantiteit en voor bepaalde dier- en plantensoorten. De belangrijkste bescherming is 
neergelegd in de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet uit 2002 en de uit het 
Natuurbeleidsplan voortkomende Ecologische Hoofdstructuur.

5.1  Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw)
De Natuurbeschermingswet (Nbw) beschermt alleen de op grond van deze wet aangewezen gebieden, 
de zogenaamde speciale beschermingszones. De Natuurbeschermingswet is in oktober 2005 in 
werking getreden. Met deze wet zijn de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn van de Europese Unie 
omgezet in nationale regelgeving, wat heeft geresulteerd in de aanwijzing van 126 Europees 
beschermde natuurgebieden, de zogeheten Natura 2000- gebieden (zie afbeelding 24). Op grond van 
deze wetgeving is het in en in de nabijheid van Natura 2000-gebieden en beschermde 
natuurmonumenten verboden om zonder vergunning activiteiten of handelingen uit te voeren in een 
speciale beschermingszone als deze, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, die de 
kwaliteit van de habitats zouden kunnen doen verslechteren of een verstorend effect zouden kunnen 
hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Het plangebied maakt geen deel uit van en 
is niet in de nabijheid van Natura 2000-gebieden gelegen, zodat geen vergunning hoeft te worden 
aangevraagd uit hoofde van de Nbw.

Afbeelding 24: kaart met Natura 2000 gebieden Kennermerland-Zuid(linksboven met bruine arcering)

5.2  Strategische Milieubeoordeling (SMB)
Sinds juli 2001 is ook de Europese richtlijn Strategische Milieubeoordeling (21-7-2001) van toepassing. 
In afwachting van de omzetting naar Nederlands recht (Wet milieubeheer) heeft deze rechtstreekse 
werking. Een Strategische Milieu Beoordeling (SMB) is verplicht bij wettelijk of bestuursrechtelijk 
voorgeschreven plannen die mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu hebben (aanzienlijke effecten). 
Daarbij moet worden gedacht aan structuurplannen, bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen en 
wijzigingsplannen. 
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Als een dergelijk plan aan de orde is, dient te worden onderzocht of het een plan is dat het kader vormt 
voor toekomstige m.e.r.-plichtige activiteiten zoals vermeld in de onderdelen C en D van de bijlage bij 
het Besluit MER, zo ja dan dient er een milieurapport te worden gemaakt. Voorliggende bouwplannen 
komen niet voor in de genoemde bijlagen. Dat betekent dat in beginsel geen milieurapport hoeft te 
worden gemaakt, tenzij op grond van de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn een passende beoordeling 
zou moeten worden gemaakt. De dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied is Kennemerland Zuid (kortste 
afstand ruim 1700m). Ook bevinden zicht in de omgeving van het plangebied geen beschermde 
natuurmonumenten. 

Gelet op de grote afstand tussen het plangebied en het Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid, de 
tussenliggende barrières in de vorm van onder meer infrastructuur en bebouwing gecombineerd met de 
omvang van de plannen is het niet aannemelijk dat onderhavige plannen belangrijke gevolgen zullen 
hebben voor deze gebieden. Verwacht mag worden dat om die redenen geen passende beoordeling 
hoeft te worden gemaakt.

5.3  EHS
Zoals eerder aangegeven heeft de provincie Zuid-Holland in haar streekplan uitwerking gegeven aan het 
contouren beleid en de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Op ingrepen in of in de nabijheid 
van de EHS is een "nee, tenzij regime" van toepassing. Het projectgebied bevindt zich buiten de EHS. 
Het bollengebied ten westen van De Zilk en het nabij gelegen gebied Vogelzang (zie afbeelding 25, 
kleinste afstand 235m) maken beiden deel uit van de EHS (Bollenstreek). De Leidsche Trekvaart en de 
Oosteinderpolder zijn aangewezen als (natte) ecologische verbindingszone. Gelet op de afstand tot de 
EHS en het feit dat het vervangende nieuwbouw betreft ter plaatse van bestaande bebouwing en het feit 
dat het plangebied zelf de condities ontbreken om een aantrekkelijke habitat te vormen voor 
beschermde flora en fauna, is geen nee, tenzij onderzoek uitgevoerd. 

Afbeelding 25: uitsnede kaart Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, plangebied rood omcirkeld 
(bron: zuid-holland.nl)

5.4  Flora- en Faunawet (Ff-wet)
Doel van de Flora- en Faunawet (Afwent) is het duurzaam garanderen van het voortbestaan van de in het 
kader van deze wet beschermde plant- en diersoorten. Om de instandhouding daarvan te waarborgen 
moeten de negatieve effecten op die instandhouding voorkomen worden; daarom zijn voor een aantal 
planten en dieren beschermende verbodsbepalingen opgenomen in de Afwent. De negatieve effecten op 
andere beschermde soorten kunnen gerechtvaardigd worden wanneer sprake is van een redelijk doel of 
wanneer het een maatschappelijk geaccepteerde activiteit betreft. Voor een aantal soorten geldt een 
algemene ontheffingsplicht ex artikel 75 van de Flora- en faunawet, voor minder algemeen voorkomende 
soorten kan in sommige gevallen vrijstelling worden aangevraagd. Bij elk project, elke locatie of activiteit 
geldt bovendien een algemene 'zorgplicht' uit hoofde van de Flora- en faunawet. 
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Deze zorg houdt in ieder geval in dat: "een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is 
dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle 
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die gevolgen te 
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken 
of ongedaan te maken".

Doel van de Ff-wet is het duurzaam garanderen van het voortbestaan van de in het kader van deze wet 
beschermde plant- en diersoorten. Om de instandhouding daarvan te waarborgen moeten de negatieve 
effecten van de voorgenomen ingreep zoveel mogelijk voorkomen en beperkt worden. Daarom is voor een 
aantal planten en dieren een beschermende verbodsbepaling opgenomen in de Ff-wet. Gevolg hiervan is 
dat door middel van ecologisch onderzoek in beeld dient te worden gebracht welke waarden in het 
gebied voorkomen en wat de effecten van de voorgenomen ingreep op die waarden zullen zijn. In het 
kader van de voorgenomen activiteiten is door Ecologisch Adviesbureau Van den Bijtel een quickscan 
uitgevoerd in het kader van de Ff-wet (Bijlage 3). Uitkomst van de quickscan is dat naar verwachting in 
het plangebied diverse beschermde soorten voorkomen, waaronder soorten die een striktere 
bescherming genieten: zoogdieren, vogels, reptielen. 

5.4.1  Zoogdieren
In de eerste plaats zullen enkele soorten vleermuizen, waaronder gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, laatvlieger en mogelijk ook watervleermuis (watergang langs de westgrens) het terrein 
van het verpleeghuis gebruiken om er te jagen. Gelet op de ligging van het terrein in de omgeving zal er 
echter geen sprake zijn van een geïsoleerd gelegen, vast jachtgebied. Omdat de portocabins geen 
ruimten bevatten die geschikt zijn als verblijfplaats voor gebouwenbewonende vleermuizen (gewone 
dwergvleermuis, laatvlieger) is het niet aannemelijk dat in de te verwijderen tijdelijke gebouwen 
verblijfplaatsen aanwezig zijn. Wel kunnen verblijfplaatsen aanwezig zijn in de permanente gebouwen, 
maar die zullen door uitvoering van de plannen niet worden aangetast. Evenmin is het aannemelijk dat 
uitvoering van de plannen zal leiden tot vernietiging of verstoring van verblijfplaatsen van boombewonende 
vleermuizen. Enerzijds omdat het overgrote deel van de bomen op het terrein relatief jong is en geen 
holten bevat die geschikt zijn als verblijfplaats en anderzijds omdat er bij uitvoering van de plannen geen 
oudere bomen gekapt zullen worden.

5.4.2  Vogels
Een tweede groep van strikter beschermde soorten wordt gevormd door de vogels. De beide tijdelijke 
gebouwen zijn minder geschikt als broedplaats voor vogels, maar zouden bijvoorbeeld door een enkel 
paartje witte kwikstaarten als broedplaats kunnen worden gebruikt. Voorts broeden er in de struiken en 
bomen op het terrein verschillende soorten vogels. In het plangebied komen geen vogelsoorten voor die 
jaarrond gebruikmaken van vaste verblijfplaatsen.

5.4.3  Amfibieën
De derde groep van beschermde soorten wordt gevormd door de amfibieën. De enige strikter 
beschermde soort uit deze groep is de rugstreeppad. Hoewel het terrein in de huidige situatie voor deze 
soort ongeschikt is, en het derhalve niet aannemelijk is dat de soort in het plangebied voorkomt, moet 
er rekening mee worden gehouden dat de soort zich tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden zal 
kunnen vestigen. Immers, in de omliggende gebieden komt de soort voor en door de sloop- en 
bouwwerkzaamheden zullen er tijdelijk open zandige plekken ontstaan die geschikt zijn voor 
rugstreeppadden.

Voor uitvoering van de plannen behoeft voor vleermuizen geen ontheffing te worden aangevraagd, omdat 
het niet aannemelijk is dat de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet voor deze strikt 
beschermde soorten overtreden zullen worden. Indien het slopen van de tijdelijke gebouwen en andere 
maatregelen die sterk ingrijpen op het terrein, zoals het kappen van enkele bomen en rooien van enkele 
struiken, worden uitgevoerd buiten het broedseizoen, behoeft voor vogels geen ontheffing te worden 
aangevraagd voor uitvoering van de plannen. Zorgvuldigheidshalve zal voorafgaand aan de 
werkzaamheden, de objecten en elementen waaraan werkzaamheden gaan plaatsvinden worden 
gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van nesten.
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In de huidige situatie is het terrein minder geschikt voor de rugstreeppad. Niet kan worden uitgesloten 
dat deze soort zich tijdens de uitvoering van de sloop- en bouwwerkzaamheden alsnog zal vestigen, 
omdat er dan in het plangebied geschikte milieus (onbegroeide, zandige terreindelen) zullen ontstaan. 
Om vertraging bij de uitvoering te voorkomen, zal in overleg met LNV, worden bepaald of op voorhand 
een ontheffing voor deze strikt beschermde soort wordt aangevraagd. Omdat het plangebied op enige 
afstand ligt van de EHS en de realisatie van de plannen voor het verpleeghuis Den Weeligenberg, 
vergeleken met de huidige situatie, naar verwachting niet zal leiden tot extra negatieve effecten voor de 
EHS, hoeft voor de plannen geen nee, tenzij-toets te worden uitgevoerd.

5.5  Conclusie
Het gebied ligt niet in of in de nabijheid van een speciale beschermingszone (Natura 2000) of in de 
directe omgeving van een beschermd natuurmonument. Ook komen de voorgenomen activiteiten niet 
voor op de lijst met activiteiten zoals vermeld in de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit 
MER. Wel ligt het plangebied in de directe nabijheid van de EHS, ten opzichte van de huidige situatie 
zijn geen extra negatieve effecten te verwachten op de waarden van de EHS. Uit de uitgevoerde 
quickscan is naar voren gekomen dat naar verwachting in het plangebied diverse beschermde soorten 
voorkomen, waaronder soorten die een striktere bescherming genieten: zoogdieren, vogels, reptielen. 

Voor uitvoering van de plannen behoeft voor vleermuizen geen ontheffing te worden aangevraagd, omdat 
het niet aannemelijk is dat de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet voor deze strikt 
beschermde soorten overtreden zullen worden. Indien het slopen van de tijdelijke gebouwen en andere 
maatregelen die sterk ingrijpen op het terrein, zoals het kappen van enkele bomen en rooien van enkele 
struiken, worden uitgevoerd buiten het broedseizoen, behoeft voor vogels geen ontheffing te worden 
aangevraagd voor uitvoering van de plannen. Zorgvuldigheidshalve zal voorafgaand aan de 
werkzaamheden, de objecten en elementen waaraan werkzaamheden gaan plaatsvinden worden 
gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van nesten.

In de huidige situatie is het terrein minder geschikt voor de rugstreeppad. Niet kan worden uitgesloten 
dat deze soort zich tijdens de uitvoering van de sloop- en bouwwerkzaamheden alsnog zal vestigen, 
omdat er dan in het plangebied geschikte milieus (onbegroeide, zandige terreindelen) zullen ontstaan. 
Om vertraging bij de uitvoering te voorkomen, zal in overleg met LNV, worden bepaald of op voorhand 
een ontheffing voor deze strikt beschermde soort wordt aangevraagd. Daarmee vormen de uitkomsten 
van het ecologisch onderzoek geen belemmering voor de realisatie van de beoogde plannen.
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Hoofdstuk 6  Milieu-aspecten

In dit hoofdstuk worden de relevante milieu-aspecten aan de orde gesteld. Hierbij dienen aan de orde te 
komen het wegverkeerslawaai, geluidszones, bedrijvigheid, bodem, vervoer gevaarlijke stoffen, 
archeologie en de externe veiligheid.

6.1  Geluid
In beginsel bevindt zich langs elke weg waar men harder mag rijden dan 30 km/uur een geluidzone. 
Binnen deze zone zijn de regels van de Wet Geluidhinder van toepassing en moet onderzoek worden 
verricht naar de geluidbelasting door het wegverkeer op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen, 
zoals woningen en zorginstellingen. Voor het plangebied zijn in dit kader de Nieuwe weg en de 
Haarlemmerstraat relevant. Voor de wegen in het plangebied zal een maximaal toegestane snelheid 
gelden van 30km/uur zodat binnen het plangebied geen geluidzones zijn. 

Daarnaast ligt de spoorlijn Leiden - Haarlem in de nabijheid van het plangebied. De geluidszone van de 
spoorlijn bedraagt 300 meter. De bebouwing in het plangebied ligt op een afstand van 460 meter van de 
spoorlijn. De geluidaspecten van de spoorlijn kunnen in het kader van onderhavige ontwikkelingen buiten 
beschouwing worden gelaten. Tevens ligt het plangebied buiten de geluidcontouren van luchthaven 
Schiphol, zodat ook deze geen belemmering vormen voor de voorgenomen ontwikkelingen (zie 
afbeelding 26). 

Afbeelding 26: kaart met geluidcontouren Schiphol, plangebied rood omcirkeld (bron: Nota Ruimte)

In het kader van dit bestemmingsplan is in oktober 2009 door Lichtveld Buis en Partners een 
beoordeling gemaakt van de akoestische situatie ter plaatse van de beoogde nieuwbouw (Kenmerk 
V070908aaA0.ka d.d. 24 maart 2010)(Bijlage 4). Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van de 
verkeersgegevens die zijn verstrekt door de Gemeente Hillegom. Voor de Nieuweweg is gebruik 
gemaakt van de resultaten van een door Goudappel Coffeng uitgevoerde verkeerstelling (Bijlage 5).
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De geluidbelasting op de gevel is bepaald op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 
(ex artikel 110d Wet geluidhinder). In onderhavige situatie is de geluidbelasting bepaald met behulp van 
de Standaard Rekenmethode II overeenkomstig rekenmodule SRM II 12 van Royal Haskoning. De 
berekeningen geven aan dat vanwege het wegverkeer op de N208 (Haarlemmerstraat) de 
voorkeurgrenswaarden niet worden overschreden. De geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw 
bedraagt ten hoogste 36dB. Voor deze weg zijn er vanuit de Wet geluidhinder geen bezwaren tegen 
nieuwbouw. 

De geluidbelasting vanwege de Nieuweweg is op een aantal plaatsen hoger dan de voorkeurgrenswaarde 
van 48dB. De maximale geluidbelasting bedraagt 53dB, daarmee wordt de maximale ontheffingswaarde 
van 53 dB niet overschreden. Aangezien zogenoemde "bronmaatregelen" in de vorm van een 
geluidreducerend wegdek, geluidschermen of het verlagen van de maximum snelheid of de 
verkeersintensiteiten op praktische en/of architectonische bezwaren stuiten, zal ten behoeve van de 
nieuwbouw een hogere grenswaarde worden aangevraagd. Daarnaast zullen aanvullende geluidwerende 
voorziening aan de nieuwbouw moeten worden genomen om te voldoen aan de eisen uit het 
Bouwbesluit. 

6.2  Luchtkwaliteit
Op 15 november 2007 is de Wet milieubeheer gewijzigd. Aan Hoofdstuk 5 is een titel toegevoegd: 5.2 
luchtkwaliteitseisen. Deze wet vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005. In de wet is door middel van 
criteria, een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is klein als 
het "niet in betekenende mate" leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Sinds de 
inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (1 augustus 2009) ligt de 
grens bij 3% van de grenswaarde (= 1,2µg/m³) voor NO2 en fijn stof (PM10).

Per ontsluitingsweg worden minder dan 1500 woningen en/of minder dan 100.000m² bvo kantoor 
gerealiseerd. Volgens bijlage 3B van de Regeling draagt het plan hierdoor "niet in betekenende mate" 
bij. Een toetsing aan de grenswaarden kan daarom achterwege blijven. Daarnaast is voor onderhavige 
plannen het Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteiteisen relevant. In dit besluit worden 
beperkingen opgelegd aan het bestemmen van gevoelige bestemmingen (zoals scholen, kinderopvang, 
verpleeg- en verzorgingshuizen) in de nabijheid van rijks- en provinciale wegen. Binnen een afstand van 
50 meter tot de rand van een provinciale weg moet onderzoek worden verricht naar de luchtkwaliteit. 
Daarvan kan worden afgeweken indien de concentraties luchtverontreinigde stoffen langs een provinciale 
weg laag zijn, zoals hier het geval is. Ook zijn er geen overschrijdingen van grenswaarden in 
onderhavige situatie. De luchtkwaliteit vormt daarmee geen belemmering voor de realisatie van de 
beoogde ontwikkelingen.

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is afgewogen of het aanvaardbaar is om het project 
op deze locatie te realiseren. In dit geval is getoetst aan de extra ambitie uit het regionaal beleidskader 
voor Duurzame stedenbouw.

6.2.1  Milieubeleidsplan 2003-2010 en regionaal beleidskader duurzame stedenbouw
Het regionaal beleidskader voor Duurzame stedenbouw bevat met betrekking tot luchtkwaliteit twee 
ambities:
1. basisambitie: handhaving van lagere waarden dan de grenswaarden voor NO2 en fijn stof PM10 voor 

verblijfsgebieden (<40µg/m³)
2. extra ambitie: handhaving van 5% tot 10% lager dan de grenswaarden NO2 en PM10 voor 

verblijfsgebieden (30-36µg/m³) 

Het Nationaal SamenwerkingsProgramma (NSL) is per 1 augustus 2009 in werking getreden. Hiervoor is 
een digitale saneringstool (3.1) beschikbaar gesteld door de minsteries van VROM en V&W. De 
dichtsbijzijnde drukke weg in de omgeving van het plan is de Haarlemmerstraatweg. uit de saneringstool 
3.1 blijkt dat op 10 meter van de wegrand (behalve indien de bebouwing dichterbij staat) de 
concentraties NO2 en fijn stof in 2008 ter hoogte van het plangebied respectievelijk 28,8µg/m³ en 
19,4µg/m³ bedroegen. 

Adviesbureau Haver Droeze BNT  39



De jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 zijn langs de Nieuweweg veel lager dan die langs de 
Haarlemmerstraatweg. Verder is het de verwachting dat door het schoner worden van de autotechniek 
de concentratie van met name NO2 in de toekomst lager zal zijn. Bij de planlocatie wordt voldaan aan 
de extra ambitie uit het regionaal beleidskader duurzame stedenbouw. Concluderend kan worden 
gesteld dat het plan voldoet aan de Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteitseisen. Verder wordt 
voldaan aan de extra ambitie uit het regionaal beleidskader duurzame stedenbouw. Hierdoor zijn geen 
belemmeringen voor dit plan met betrekking tot de luchtkwaliteit.

6.3  Bodem
De Wet bodembescherming (Wbb) uit 1987 is het wettelijke kader voor de bescherming van de bodem. 
Op grond van de Wbb kunnen regels worden gesteld waarmee verontreiniging van de bodem wordt 
voorkomen. De Wbb kent ook een zorgplicht waarmee verontreinigingen die zijn ontstaan na invoering 
van de wet kunnen worden aangepakt. Sinds 1994 bevat de wet regels die gaan over verontreinigingen 
die zijn ontstaan voor de invoering van de wet (historische verontreinigingen). Op 1 januari 2006 zijn 
belangrijke wijzigingen in het saneringshoofdstuk van de Wet bodembescherming inwerking getreden. 

Bij een vermoeden van bodemverontreiniging worden locaties onderzocht om vast te stellen of er sprake 
is van een geval van ernstige verontreiniging. Voor gevallen van ernstige verontreiniging dient altijd een 
standaard risicobeoordeling te worden uitgevoerd. Indien vastgesteld is dat er sprake is van een geval 
van ernstige verontreiniging is het uitgangspunt dat er een sanering moet plaatsvinden. Als echter op 
basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd, 
vindt een vorm van beheer van de bodem plaats. Indien niet met spoed dient te worden gesaneerd zal de 
dynamiek op een locatie doorgaans aanleiding zijn om te gaan saneren, zoals herinrichting van een 
locatie of een gebied.

Teneinde inzicht te krijgen in de milieukundige situatie van het perceel en om na te gaan of zich in de 
bodem (grond en grondwater) verontreinigende stoffen bevinden in zodanige concentraties dat 
belemmeringen kunnen ontstaan voor het beoogd gebruik van het terrein, is in 2003 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd door INPIJN-BLOKPOEL Sliedrecht Milieu (Bijlage 6). Aangezien zich 
tussentijds geen nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan op het terrein van Den Weeligenberg, is het 
bodemonderzoek nog bruikbaar.

Het onderzoek had tot doel, middels een steekproef, de kwaliteit van de bodem vast te stellen met het 
oog op de voorgenomen gebruik. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie bij 
verkennend bodemonderzoek NEN 5740. Op grond van het vooronderzoek kan de locatie worden 
aangemerkt als een onverdachte locatie. Ten behoeve van het booronderzoek zijn 11 boringen 
uitgevoerd tot 2 m diepte. Tevens is een grondwatermonster getrokken na goed doorpompen uit peilbuis 
B-07.

Uit het booronderzoek is naar voren gekomen dat in de bodem een licht verhoogd gehalte aan zink en 
minerale olie aanwezig is. In de bovengrond ter plaatse van boring B-11 is een matig verhoogde 
concentratie chroom aangetroffen. Vermoedelijk is dit het gevolg van een plaatselijke puinophoging. 
Aangezien elders op het perceel geen puin is aangetroffen is na overleg met de gemeente geen nader 
onderzoek ingesteld.

Voor de beoogde toekomstige nieuwbouw in de permanente situatie moet worden opgemerkt dat de 
geconstateerde gehaltes aan chroom, zink en minerale olie respectievelijk de desbetreffende 
tussenwaarden en streefwaarden overschrijden. De aangetroffen verhoogde gehalten vormen geen 
aanleiding voor aanvullend onderzoek. Wel dient de geconstateerde matige chroomverontreiniging in de 
bovengrond ter plaatse van boring 11 (verontreinigd puin) verwijderd en afgevoerd te worden voordat de 
bouwwerkzaamheden plaatsvinden. De vrijkomende bovengrond (0 tot 0,5m - mv) kan binnen een 
gesloten grondbalans op locatie worden hergebruikt. Deze gronden zijn niet geschikt voor 
multifunctioneel gebruik buiten de locatie. 
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De aangetroffen bodemkwaliteit wordt aanvaardbaar geacht en vormt geen belemmering voor de 
geplande nieuwbouw van de tijdelijke huisvesting. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is er in beginsel 
geen belemmering voor afgifte van een bouwvergunning. Wel dient voor de beoogde toekomstige 
nieuwbouw in de permanente situatie een nieuw bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

6.4  Externe veiligheid
In het Besluit Externe Veiligheid zijn de risiconormen voor bedrijven met gevaarlijke stoffen vastgelegd. 
Het besluit heeft tot doel om zowel individuele burgers, als groepen een minimumbeschermingsniveau te 
bieden tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Gemeenten en provincies moeten de normen uit het 
besluit naleven bij het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen en bij het verlenen van 
milieuvergunningen. Het besluit is van toepassing op Wm-vergunningplichtige risicovolle inrichtingen 
en/of de nabijgelegen beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten. 

De verdeling tussen beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten is gemaakt om bepaalde groepen 
mensen in het bijzonder te beschermen. Hierbij spelen het aantal, de verblijftijd, de fysieke of 
psychische gesteldheid van mensen en de aanwezigheid van adequate vluchtmogelijkheden een rol. 
Een voorziening zoals een zorginstelling of verpleeghuis wordt aangemerkt als een kwetsbaar object.
Raadpleging van de Risicokaart (afbeelding 27) leert dat zich in de buurt van het plangebied de volgende 
risicovolle inrichtingen bevinden:

de intercityverbinding over het spoor tussen Leiden Centraal en Haarlem;
overstromingsgebied Dijkring Zuid Holland 14  (overstromingsrisico 1:10.000).

Afbeelding 27: uitsnede van Risicokaart met blauwe arcering van het overstromingsrisicogebied en 
zwart - geel gestippeld de intercityverbinding (bron: www.risicokaart.nl)

Het risico met betrekking tot de intercity verbinding bestaat met name uit risico's op een aanrijding op 
een spoorwegovergang. De aanwezigheid hiervan levert geen beperkingen op voor de beoogde 
ontwikkelingen. De risico's met betrekking tot het overstromingsgebied vormen evenmin een beperking 
voor de voorgenomen ontwikkelingen, aangezien geen sprake is van functiewijziging en daardoor een 
mogelijke toename van de schade. Daar komt bij dat de toename van het bebouwd oppervlak beperkt 
blijft tot een uitbreiding die kleiner is dan 500m², zodat geen extra waterberging hoeft te worden 
gerealiseerd.

Het plangebied ligt voorts buiten de veiligheidscontouren van luchthaven Schiphol, zodat deze geen 
belemmering vormen voor de voorgenomen ontwikkelingen (zie afbeelding 28). De afstand tussen het 
plangebieden de risicovolle objecten is zodanig groot dat alle woningen buiten de aangegeven 
risicocontouren zullen liggen. Vanuit het aspect externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor de 
voorgenomen activiteiten.
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Afbeelding 28: veiligheidscontouren Schiphol, plangebied rood omcirkeld (bron: PLB)

6.5  Bedrijven en milieuzonering

6.5.1  Agrarische bedrijven
Sinds 1 januari 2007 is de Wet Geurhinder en Veehouderij in werking getreden. De wet maakt 
onderscheid tussen dieren met en zonder geuremissiefactor. De beoordeling of sprake is van geurhinder 
voor deze dieren bestaat bij geurgevoelige objecten (zoals woningen) uit een toetsing aan de 
voorgeschreven minimumafstanden. De minimaal in acht te nemen afstand tussen een geurgevoelig 
object en het emissiepunt (buitenzijde stal of uiterste grens van het bouwvlak) bedraagt buiten de 
bebouwde kom 50m. In de omgeving van Den Weeligenberg bevinden zich geen veehouderijbedrijven; 
daarmee hoeft bij de planvorming geen rekening te worden gehouden met de effecten van omringende 
agrarische veehouderijbedrijven.

6.5.2  Overige bedrijven
In de directe omgeving van het zorgcentrum is een aantal bedrijven gevestigd. In het kader van dit 
bestemmingsplan is gekeken naar bedrijven die zijn gevestigd aan: de Bethlehemlaan, de Nieuwe weg 
en de Haarlemmerstraat. Een overzicht van de betreffende bedrijven is opgenomen in Bijlage 7 en 8.
Deze bedrijven vallen allen in de categorieën 1 tot en met 3 van de VNG publicatie Bedrijven en 
Milieuzonering met een grootste hindercontour van 100meter. Tegenover de ingang van het hoofdgebouw 
van Den Weeligenberg is Nic Lommerse (Flower bulb Group) gevestigd (Haarlemmerstraat 33). De inrit 
van dit bedrijf ligt op 40 meter van de Triangel. De minimale afstand tussen bloembollen bedrijven en 
gevoelige functies in een rustige woonwijk is op grond van de VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering 
30 meter. 
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Gelet op de onderlinge afstanden tot verschillende bedrijven kan worden gesteld dat voldoende afstand 
tussen Den Weeligenberg en de omliggende bedrijven aanwezig is. De hindercontouren van omringende 
bedrijven vormen daarmee geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkelingen.

6.6  Conclusie
De volgende aspecten zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening in het kader van dit 
bestemmingsplan onderzocht: geluid, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid en de milieuzonering 
rond bedrijven. Geen van de aspecten vormen een belemmering voor de voorgenomen ontwikkelingen. In 
het kader van de toekomstige nieuwbouw dient opnieuw bodemonderzoek te worden uitgevoerd.
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Hoofdstuk 7  Waterparagraaf

Op grond van het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) dient in de toelichting afzonderlijk te worden 
aangegeven welke de gevolgen voor het plan zijn voor de waterhuishouding.

7.1  Europese Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft goed functionerende watersystemen en duurzaam watergebruik 
tot doel. In het algemeen is de Kaderrichtlijn gericht op de beschikbaarheid van voldoende 
oppervlaktewater en grondwater van goede kwaliteit voor een duurzaam en evenwichtig gebruik. Daarbij 
staan stroomgebieden centraal. De doelstellingen voor oppervlaktewater en grondwater vormen de basis. 
Het accent ligt op de kwaliteit en het ecologisch functioneren van water. De Kaderrichtlijn bepaalt dat in 
2015 een goede oppervlakte- en grondwatertoestand moet zijn bereikt in alle Europese wateren. Dit 
beleid is op Rijksniveau verder uitgewerkt in de Vierde Nota Waterhuishouding.

7.2  Vierde Nota Waterhuishouding
De essentie van het Rijksbeleid, naar aanleiding van het advies "Waterbeleid voor de 21e eeuw" van de 
Commissie Waterbeheer 21e eeuw, is dat water meer ruimte moet krijgen en er geen afwenteling van 
waterproblemen plaatsvindt in ruimte en tijd. Dit is verwoord in de strategie: vasthouden, bergen en 
afvoeren. Daarnaast geldt voor de waterkwaliteit het uitgangspunt van: schoonhouden, scheiden, 
schoonmaken.

7.3  Provinciaal Waterplan 2005 -2010
Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in het provinciaal Waterplan 2010- 2015. Het Provinciaal 
Waterplan is per 1 januari 2010 in werking getreden en vervangt het Beleidsplan groen, water en milieu 
(2006) en het Grondwaterplan 2007-2013. 

Het motto van het Waterplan is: beschermen, benutten, beleven en beheren. In het Waterplan worden 4 
uitgangspunten gehanteerd:

klimaatbestendig waterbeheer;
water als sturende functie: voor gemeenten betekent dat ruimtelijke reserveringen voor Water 
moeten worden overgenomen in ruimtelijke plannen;
centraal wat moet, decentraal wat kan: geen goedkeuring meer bij bestemmingsplannen, wel 
goedkeuring gemeentelijke rioleringsplannen en bij de inrichting van nieuw te ontwikkelen gebieden 
dient water vanaf de start te worden meegenomen in een "brede watertoets";
gebiedsgerichte en resultaatgerichte benadering.

De bijbehorende kernopgaven luiden als volgt:
1. waarborgen waterveiligheid
2. realiseren mooi en schoon water
3. ontwikkelen duurzame (zoet)watervoorziening
4. realiseren robuust en veerkrachtig watersysteem

De ruimtelijke aspecten in het Provinciaal Waterplan zijn een Structuurvisie conform de Wro. Vanuit het 
provinciaal waterbelang hanteert de Provincie bij toekenning van de bestemming en bepaling van de 
locaties de volgende uitgangspunten:
1. minimaal de huidige ruimte voor het watersysteem moet behouden blijven;
2. de lagenbenadering wordt gehanteerd bij functietoekenning;
3. de provincie heeft als taak om bij meerdere sectorale belangen een integrale afweging te maken bi 

functietoekenning.
4. de provincie zoekt naar synergie tussen water, natuur, landbouw, stedelijke herstructurering, 

recreatie en cultuurhistorie;
5. de uitwerking van het begrip 'provinciaal belang' is leidend voor de inzet van instrumenten uit de 

Wro.
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Algemeen uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen duurzaam zijn. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn 
duurzaam als (negatieve) effecten van huidige en nieuwe beslissingen niet worden afgewenteld op 
andere gebieden en /of toekomstige generaties. Duurzaamheid betekent ook dat keuzes worden 
gemaakt op basis van een integrale afweging tussen sociaal-culturele, fysisch / ecologische en 
economische aspecten (people, planet, profit). 

Bij ruimtelijke wateropgaven maakt de Provincie onderscheid tussen de bescherming van zones of 
gebieden ten behoeve van de ruimtelijke wateropgave en het expliciet rekening houden met een 
wateropgave bij de integrale afweging voor een ruimtelijke ontwikkeling voor en de inrichting van een 
locatie. De tweede opgave is relevant voor onderhavige ontwikkelingen.

GS hebben voor ruimtelijke ontwikkelingen onder meer de volgende ambities geformuleerd:
een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving;
integrale bereikbaarheid;
concurrerende, innovatieve en duurzame economie;
daadkrachtig en slagvaardig bestuur.

met daarbij de volgende ruimtelijke hoofdopgaven:
concurrerend internationaal profiel;
duurzame klimaatbestendige Deltaprovincie;
divers en samenhangend stedelijk netwerk;
stad en land verbonden;
vitaal, divers en aantrekkelijk landschap.

Voor het plangebied is van belang dat het niet wordt aangemerkt als (zeer) kwetsbaar gebied, zoals 
diepgelegen polders en locaties direct langs rivieren. Ook maakt het plangebied geen deel uit van de 
kwetsbare buitendijkse gebieden. Wel is het gebied, zoals is te zien in afbeelding 27 aangewezen als 
risicogebied voor overstromingen binnen Dijkringgebied 14. De boezemkaden in het gebied zijn 
voldoende op hoogte (1/100 jaar).

Voor het plangebied zijn voorts de prestatieafspraken tussen rijk en provincie inzake de 
verdrogingsbestrijding van belang. In 2005 heeft de provincie Zuid Holland de huidige milieu- en 
waterkwaliteit in beeld gebracht in een nulmeting. Afgezet tegen de gewenste milieu- en waterkwaliteit 
is daarmee tevens de milieuopgave bepaald. Verdroging is daaruit als grootste probleem naar voren 
gekomen. Deze bevindingen hebben geleid tot ILG-prestatieafspraken over het behouden en verbeteren 
van de milieukwaliteit in de TOP-lijst gebieden, de nadruk ligt daarbij op de Natura 2000-gebieden, zoals 
de Kennemerduinen dat als Natura 2000-gebied is aangewezen ingevolge de Habitatrichtlijn. De 
gevolgen van de ingezette maatregelen ter bestrijding van de verdroging in de Kennemerduinen, hebben 
geleid tot aanvullende waterbeheermaatregelen in het gebied rondom De Zilk teneinde de bollenteelt in 
dit gebied te ondersteunen.

7.4  Stedelijk Waterplan Hillegom 2009 - 2013
Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Hillegom hebben gezamenlijk een waterplan 
ontwikkeld voor het stedelijke gebied van de gemeente Hillegom. Doel van het Waterplan is het 
realiseren van een gezond en veerkrachtig watersysteem dat voldoet aan landelijke en Europese normen 
en is gebaseerd op een gezamenlijke visie van gemeente en heemraadschap op duurzaam waterbeheer. 
Een belangrijk onderdeel van de watervisie vormt het voorkomen van wateroverlast in woonwijken en op 
bedrijventerreinen als onderdeel van de afspraken uit het Nationaal Bestuursakkoord Water'. De 
gemeente draagt daarbij zorg voor een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater en het 
overtollige hemelwater. Het Heemraadschap draagt zorg voor het oppervlaktewatersysteem. Daarnaast 
zorgt het Hoogheemraadschap voor veilige kaden en dijken en de zuivering van afvalwater.
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7.4.1  Waterkwaliteit en - kwantiteit 
Voor alle stedelijk wateren in Hillegom wordt gestreefd naar een basiskwaliteit, die in het Waterplan is 
vastgelegd. Ook wordt gestreefd naar een verbetering van de waterstructuur en het leggen van 
verbindingen tussen bestaande watergangen en vijvers om de doorstroming te verbeteren en de 
waterkwaliteit te verbeteren.

In 2009 had de gemeente Hillegom geen water(bergings)opgave voor het stedelijk gebied. Wel kunnen 
verhoogde waterstanden voorkomen doordat de waterafvoer wordt belemmerd doordat duikers te krap 
zijn gedimensioneerd. Ook komt plaatselijk wateroverlast voor doordat grondwater of hemelwater niet 
snel genoeg afgevoerd kunnen worden. In het gemeentelijk rioleringsplan dat in 2010 wordt opgesteld 
wordt de oorzaak van deze knelpunten onderzocht en waar nodig maatregelen geformuleerd.

7.4.2  Oppervlaktewatersysteem
Het plangebied bevindt zich in het stedelijk gebied ten westen van de oostelijke strandwal in de 
binnnenduinrandzone waar Hillegom op is ontstaan. In dit gebied liggen afgegraven zandgronden die 
worden gebruikt voor de bollenteelt. Het watersysteem van Hillegom wordt beheerst door de Leidse 
Trekvaart aan de westkant, de Ringvaart aan de oostkant en de Hillegommerbeek die de oost-west 
verbinding vormt. De afwatering verloopt van west naar oost (zie afbeelding 29).

Afbeelding 29: Overzichtskaart watersysteem Hillegom (bron: Stedelijk Waterplan, Gemeente Hillegom, 
p. 6)

Het plangebied maakt deel uit van de regio De Zilk waar in een deel van het boezemland peilvakken 
worden ingericht om een goede waterhuishouding voor de bollenteelt in dit gebied. Het plangebied ligt in 
peilvak De Zilk 6.2. De watergangen worden in de winter afgescheiden van het boezemwater en krijgen 
dan een lager peil (NAP2005 - 0,77m, polderpeil) om de drooglegging te verbeteren. In de zomer periode 
is het peil weer gelijk aan de boezemwaterstand (NAP2005 -0,61m ). Door de aanleg van peilvakken 
wordt bergingscapaciteit aan de boezem onttrokken. Om dit te compenseren wordt bij grote 
peilstijgingen op de boezem tijdelijk de bemaling van de peilvakken gereduceerd dan wel gestopt. 
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7.4.3  Grondwater
De regionale grondwaterstroming is vanuit de duinen langs de kust oostwaarts richting de diepe 
Haarlemmermeerpolder. In het stedelijk gebied is vrijwel overal sprake van infiltratie. Ten noordwesten 
van Hillegom vindt duinvernatting plaats in de Amsterdamse waterleidingduinen. Deze duinvernatting 
mag geen negatieve effecten hebben voor het ondiepe grondwater in het stedelijk gebied. In de huidige 
situatie is de drooglegging ter plaatse van de bebouwing 1m tot 1,50m. In de aangrenzende bollenvelden 
is de drooglegging aanzienlijk minder: 0,25-0,50m (zie afbeelding 30). 

Afbeelding 30: kaart drooglegging Hillegom (bron: Stedelijk Waterplan Gemeente Hillegom, p. 8)

Ten aanzien van het grondwater wordt in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgemerkt dat in het 
Stedelijk Waterplan (2008) de eerste aanzet is gedaan om te komen tot een invulling van het 
gemeentelijk grondwaterbeleid. Doordat er weinig peilbuizen in het gebied aanwezig zijn, is er echter 
weinig inzicht in de lokale grondwatersituatie. Wel is in het kader van het GRP een overzicht gemaakt 
van de meldingslocaties van locaties waar grondwateroverlast optreedt. Vanwege het ontbreken aan 
inzicht in de grondwatersituatie moet de gemeente nog een afweging moeten maken welke eisen zij 
stelt aan nieuwbouw. Deze eisen worden gedurende de planperiode opgenomen in het beleid.

7.4.4  Riolering en afvalwater
In Hillegom ligt een gemengd rioolstelstel. Een groot aantal riooloverstorten komt uit op het stedelijk 
watersysteem. Gestreefd wordt naar het maximaal afkoppelen van verhard oppervlak; de gemeente heeft 
hiertoe een afkoppelplan opgesteld.

7.4.5  Veiligheid
In Hillegom ligt een groot aantal keringen in de vorm van boezemkades die het stedelijk gebied 
beschermen tegen hoge waterstanden in de boezem (het gebied tussen de duinen en de 
Haarlemmermeer). De veiligheidsnormen voor de boezemkades worden uitgedrukt in 
overschrijdingsfrequenties. De overschrijdingsfrequentie van de dichtstbijzijnde boezemkade ligt op 
1/100 jaar (zie afbeelding 31).
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Afbeelding 31: overzichtskaart overschrijdingsfrequentie overstromingen (bron: Stedelijk Waterplan, 
Gemeente Hillegom, p.14) 

7.4.6  Water in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt water van het begin afaan meegenomen in de planvorming. 
Binnen elk plan wordt apart gekeken naar het aspect water conform de toetsingscriteria die door het 
Hoogheemraadschap zijn geformuleerd. Ruimtelijke ontwikkelingen bieden daarnaast kansen om het 
bestaande watersysteem te verbeteren, bijvoorbeeld door schoon verhard oppervlak verantwoord af te 
koppelen of – waar mogelijk – de aanleg van natuurvriendelijke oevers. 

Voor de directe omgeving van het plangebied zijn geen knelpunten, bijzondere maatregelen of 
doelstellingen ten aanzien van recreatie of ecologie geformuleerd.

De gemeente Hillegom hanteert als leidraad dat uitlogende materialen (lood, koper, zink etc.) vermeden 
moet worden, dan wel in gecoate vorm moeten worden toegepast. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als 
voor renovaties en groot onderhoud van bestaande bouw.

7.5  (Ontwerp) Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 - 2015
In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is aangegeven op welke wijze Hillegom invulling geeft aan de 
zorgplicht die zij heeft voor stedelijk afvalwater, hemelwater en sinds 2008 ook de zorg voor het 
grondwater. Het GRP is in nauw overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland opgesteld en heeft 
een looptijd tot 2015. Op het moment van schrijven van dit bestemmingsplan is de inspraakprocedure 
van het Gemeentelijk Rioleringsplan nog gaande.

Kernpunt uit het vorige GRP was, naast het inspecteren en reinigen van de riolering, het verbeteren van 
de kwaliteit van voorzieningen. Daarnaast is gestreefd naar werken in onderhoudsblokken en het 
realiseren van een meetplan. Beide zijn inmiddels gerealiseerd. Om aan het waterkwaliteitsspoor te 
voldoen diende verhard oppervlak te worden afgekoppeld.

De riolering van de gemeente Hillegom bestaat grotendeels uit gemengde stelsels. Zo ook ter plaatse 
van Den Weeligenberg. Het afvalwater van het plangebied (Haarlemmerstraat noord) wordt via een 
persleiding afgevoerd naar het bemalingsgebied van de gemeente Bennekom. Uit de 
emissieberekeningen blijkt dat het stelsel naar behoren functioneert en ruimschoots voldoet aan de 
eisen van uit de basisinspanning. Enkele overstortdrempels dienen te worden verhoogd waarvoor een 
aanpassing van de hydraulische capaciteit benodigd is. Deze situatie doet zich echter buiten het 
plangebied voor. 

Bij nieuwbouw streeft de gemeente zo veel mogelijk naar een duurzame ontwikkeling, waarbij 
inzameling en transport van relatief schoon hemelwater naar de zuivering waar mogelijk beperkt dient te 
worden. Bij uitbreidingen wordt daarom op dit moment gekozen voor een gescheiden rioolstelsel. In 
enkele gevallen wordt een verbeterd gescheiden rioolstelsel aangelegd (bijv. industrieterreinen). 
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De gemeente heeft de wens uitgesproken zoveel mogelijk gebruik te willen maken van duurzame 
materialen, maar is daarbij ook afhankelijk van initiatiefnemers.

Voor de nieuwbouw zal ook als eis worden gesteld dat het hemelwater wordt afgekoppeld op de riolering 
en (vertraagd) wordt geloosd op het oppervlaktewater. Dit heeft ook te maken met het feit dat het 
afvalwater in het buitengebied wordt afgevoerd via drukriolering, die een beperkte capaciteit heeft en 
daarom dient voor afvoer van afvalwater. Nieuwe panden dienen hemelwater en afvalwater gescheiden 
aan te bieden.

7.6  Waterbeheerplan 2010 - 2015, Hoogheemraadschap van Rijnland
In 2008 en 2009 hebben grote veranderingen plaatsgevonden in de wet- en regelgeving voor water- en 
omgevingsbeheer. De meest essentiële verandering is het principe van watersysteembeheer dat het 
oppervlaktewaterbeheer, het grondwaterbeheer en het beheer van de waterbodems omvat. Het 
Waterbeheerplan neemt 2010 als eikpunt om te inventariseren welke ontwikkelingen en maatregelen 
reeds in gang zijn gezet en welke knelpunten er nog liggen.

De hoofddoelen zijn: veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en gezond water, inclusief een 
doelmatig en effectief beheer van de afvalwaterketen. Het Hoogheemraadschap stelt zich daarbij steeds 
de vragen: wat moeten we? Wat willen we? En: wat kunnen we?

7.6.1  Veiligheid
Een van de kerntaken van Rijnland is de inwoners en voorzieningen in het beheergebied te beschermen 
tegen overstromingen. Daartoe dienen de primaire waterkeringen en de regionale waterkeringen 
voldoende op hoogte te zijn. Het streven is om in 2015 alle primaire waterkeringen en in 2020 ook alle 
regionale waterkeringen aan de normen te laten voldoen. Hillegom is niet aangewezen als 
aandachtsgebied in het kader van de veiligheid tegen overstromingen.

7.6.2  Voldoende water
De zorg voor voldoende water richt zich op de juiste inrichting en beheer van het watersysteem. Een 
belangrijke opgave is daarbij het baggeren; inzet is om in 2020 alle wateren op de juiste diepte en 
afmetingen te hebben, zoals in de Legger is vastgesteld. Dit is enerzijds van belang voor de 
wateraanvoer en de waterafvoer naar de gemalen veilig te stellen. Anderzijds om een schoon en gezond 
watersysteem te behouden en te verkrijgen. Om de watersystemen verder op orde te krijgen is het 
actualiseren van het peilbeheer in actuele peilbesluiten en het renoveren van gemalen. Hillegom is niet 
aangewezen als aandachtsgebied in het kader van voldoende water.

7.6.3  Gezond water
Eerste kernpunt is het voorkomen dat teveel voedingsstoffen in het watersysteem terechtkomen. 
Daartoe zullen de lozingen uit AWZI's tot een minimum worden beperkt. Daarnaast wordt ingezet op 
integraal afvalwaterketenbeheer door samenwerking met gemeenten inzake afwaterinzameling, 
afvalwatertransport en afvalwaterzuivering. Hillegom is één van de gemeenten binnen de samenwerking 
afvalwaterketen.
Ander punt van aandacht is het zodanig inrichten van het watersysteem dat deze nog beter aansluiten 
bij de ecologische uitgangspunten en randvoorwaarden, bijvoorbeeld door aanleg van natuurvriendelijke 
oevers. In de omgeving van het plangebied zijn geen prioritaire waterlichamen aangewezen in het kader 
van de ecologische doelstellingen (zie afbeelding 32). 

Ten slotte is van belang dat Greenport bollenstreek is aangewezen als aandachtsgebied met prioriteit 
'midden'. Greenports stellen hoge eisen aan het waterbeheer (peilbeheer gericht op voldoende 
drooglegging), anderzijds zorgen ze voor een belasting (bestrijdingsmiddelen en nutriënten) van het 
systeem en krijgen daardoor specifieke aandacht. Zoals reeds aangegeven in paragraaf  7.4.2 is voor 
het gebied rond De Zilk een apart peilbesluit genomen gericht op een verbeterde drooglegging ten 
behoeve van de bollenteelt. In dat kader is er voor het gebied ten noordwesten van de kern van Hillegom 
een wateropgave geformuleerd ten aanzien van de drooglegging. Vanuit de klimaatontwikkelingen heeft 
Hillegom in beginsel geen wateropgave.
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Het Waterbeheerplan bevat een gebiedsgericht maatregelenpakket voor de in het Waterbeheersplan 
gestelde doelen.

Afbeelding 32: Uitsnede waterbeheerskaart nr. ROR-36 (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, 
http://www2.rijnland.prod.waterschapshuis.asp4all.nl/kaarten/ROR-36(A0)-5000.pdf)

7.7  Legger 2010
Hoogheemraadschap van Rijnland heeft conform artikel 5.1 lid 1 Waterschapswet een Legger 
oppervlaktewateren 2010 een legger vastgesteld waarin is omschreven waarin waterstaatwerken naar 
ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Tevens worden hierin de onderhoudsplichtigen of 
overhoudsverplichtingen in aangewezen. 

In de Legger -oppervlaktewateren 2010 zijn de twee watergangen langs het plangebied als overige 
boezem-oppervlaktewateren (zie afbeeldingen 33 en 34). Dit zijn oppervlaktewateren met een 
voornamelijk lokale transportfunctie en/of die een zekere drooglegging dienen te geven. Ingevolge artikel 
4 lid 1 onder b dient langs overige oppervlaktewateren een beschermingszone van 2 m breed, gemeten 
vanaf de insteek, vrij te worden gehouden van bebouwing ten behoeve van de schouw en 
onderhoudswerkzaamheden. De onderhoudsstrook is geregeld in de regels van dit bestemmingsplan.

Afbeelding 33: Uitsnede kaart Legger 2010 met profielaanduiding watergang ten zuiden plangebied 
(bron: http://rijnland.esri.nl/legger/)
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Afbeelding 34: Uitsnede kaart Legger 2010 met profielaanduiding watergang ten westen plangebied 
(bron:http://rijnland.esri.nl/legger/)

7.8  Keur en Beleidsregels 
Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden, tezamen met de nieuwe Beleidsregels. 
Een nieuwe Keur is nodig vanwege de totstandkoming van de Waterwet en daarmee verschuivende 
bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. Verder zijn aan deze Keur bepalingen toegevoegd 
over het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bodem.
De “Keur en Beleidsregels” maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken 
als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de 
waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor:

waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden);
watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken);
andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen).

De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde 
waterstaatswerken. Er kan ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit toch te mogen 
uitvoeren. Als het Hoogheemraadschap daarin toestemt, wordt dit geregeld in een vergunning op grond 
van de Keur. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via vergunningverlening en handhaving het 
watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de beleidsregels die bij de Keur horen is het beleid 
nader uitgewerkt. 

7.9  Watertoets

7.9.1  Oppervlaktewater, Grondwater en Hemelwater
Het plangebied bevindt zich in de lintbebouwing van het buitengebied van Hillegom. Het plangebied 
wordt begrensd door twee watergangen (zie afbeeldingen 33 en 34), ten westen en ten zuiden van het 
plangebied. Beide gangen zijn aangewezen als overig oppervlaktewater in de boezem. In het gebied 
geldt geen waterbergingsopgave.

Er zal geen rechtstreekse lozing van afvalwater plaatsvinden op het oppervlaktewater. Indien tijdens de 
bouw in de bouwput grondwateronttrekking plaatsvindt of er een lozing plaatsvindt van grondwater naar 
oppervaktewater dan dient hiervoor middels een melding of een vergunningaanvraag een ontheffing te 
worden aangevraagd voor deze activiteiten(welke vorm is afhankelijk van de aard en grote van de 
werkzaamheden). 

Het plan voorziet in nieuwbouw ten behoeve waarvan het maximaal te bebouwen oppervlak is voor het 
deel waar de nieuwbouw is geprojecteerd uitgebreid. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997 
bedroeg het maximaal te bebouwen oppervlak van het perceel waar de nieuwbouw is geprojecteerd 45% 
van 3200m2 = 1440m2. Voorliggend bestemmingsplan gaat uit van een maximaal te bebouwen 
oppervlak van 1735m² voor dit betreffende perceel. Dit is een toename met bijna 300m² ten opzichte van 
de bestaande situatie. 
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Het bebouwd oppervlak zoals dat op dit moment aanwezig is in de vorm van Horstendael en Triangel 
beslaat een groter bebouwd oppervlak. Ook in die situatie doen zich geen waterbergingsproblemen voor. 
Overigens blijft het bebouwingspercentage voor de hoofdbebouwing van Den Weeligenberg ongewijzigd; 
in de bestaande situatie is het toegestane bebouwingspercentage voor dit deel van het terrein volledig 
benut. 

Aangezien de uitbreiding van het bebouwde oppervlak niet groter is dan 500m², ontstaat er geen 
verplichting om extra waterberging te realiseren. Het plan voorziet dan ook niet in de realisatie van nieuw 
oppervlaktewater. Wel is in het plan geborgd dat de bestaande watergangen en bijbehorende 
beschermingszones ongewijzigd gehandhaafd blijven.

Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om, onder bestaande bebouwing en binnen het 
bouwvlak, ondergronds te bouwen tot een maximale diepte van 4 meter. Op dit moment beschikt de 
gemeente, als grondwaterbeheerder, over onvoldoende informatie over de grondwatersituatie binnen de 
gemeente, zodat hier vooralsnog geen regels en randvoorwaarden voor zijn opgesteld. De bouwplannen 
zullen in overleg met de gemeente verder moeten uitgewerkt. Eventuele grondwateraspecten zullen te 
zijner tijd worden meegenomen in de vergunningverlening.

Bij de uitwerking van de nieuwbouwplannen voor Den Weeligenberg zal worden voldaan aan de 
afkoppelingseis. Tevens heeft de gemeente de wens uitgesproken de mogelijkheden te onderzoeken om 
alle bebouwing van Den Weeligenberg af te koppelen; de mogelijkheden daartoe zullen worden 
onderzocht. Over de wijze waarop een en ander vorm zal krijgen zal overleg plaatsvinden met de 
gemeente en het Hoogheemraadschap. Uitgangspunt is dat het te lozen hemelwater geen significante 
verslechtering van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater mag veroorzaken en emissie van 
vervuilende stoffen op het oppervlaktewater waar mogelijk wordt voorkomen.

7.9.2  Riolering
De hemelwaterafvoer van de parkeerplaats en de afvalwaterinstallaties van de nieuwe bebouwing worden 
aangesloten op het reeds aanwezige rioleringsstelsel. Aangezien het aantal bewoners in de nieuwe 
situatie afneemt, hoeft de capaciteit van het rioleringssysteem niet te worden aangepast ten behoeve 
van de nieuwe situatie.

7.9.3  Afstemming Hoogheemraadschap
Een afstemming over de bouwplannen met het Hoogheemraadschap van Rijnland over de voorgenomen 
plannen in het kader van de watertoets heeft op 6 oktober 2009 telefonisch plaatsgevonden met de heer 
Jonker van Hoogheemraadschap Rijnland. Doel van het gesprek was inzicht te krijgen in de (technische) 
aspecten en randvoorwaarden van de planontwikkeling in relatie tot de waterhuishouding in het gebied. 
Op 18 augustus 2010 heeft aanvullend overleg (mw. S. van Dijk) plaatsgevonden inzake de 
waterparagraaf. 

Door de heer Jonker is aangegeven dat indien het verharde oppervlak ten opzichte van de bestaande 
situatie met meer dan 500m² wordt vergroot, 15% van die oppervlakte moet worden ingericht als water 
om toegenomen verharding te compenseren. De door mw. Van Dijk toegezonden stukken inzake de 
waterparagraaf zijn verwerkt.

Aangezien de voorgenomen plannen voldoen aan de gestelde randvoorwaarden vanuit duurzaam 
stedelijk waterbehee en geen consequenties hebben voor de waterkwantiteit, de waterkwaliteit en de 
riolering, kan worden geconcludeerd dat er vanuit het aspect water geen belemmeringen zijn die 
realisatie van de plannen in de weg staan.
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Hoofdstuk 8  Juridisch bestuurlijke aspecten

8.1  Algemeen
Dit bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De regels en de verbeelding 
vormen samen een geheel. Tevens vormen de regels de daaraan gekoppelde verbeelding het juridisch 
bindende deel van het bestemmingsplan. In het kader van dit bestemmingsplan zijn de gronden in het 
plangebied voorzien van een bestemming waarin tevens regels zijn gesteld ten aanzien van het gebruik 
en de bebouwingsmogelijkheden van die gronden. De toelichting heeft geen juridische bindingskracht, 
maar vormt wel en belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan omdat hierin de beweegredenen, 
onderzoeksresultaten en de (beleids)uitgangspunten zijn verwoord die aan het bestemmingsplan ten 
grondslag liggen. Daarmee is de toelichting van wezenlijk belang voor de juiste interpretatie van het 
bestemmingsplan en de wijze waarop de daarin opgenomen bepalingen moeten worden toegepast.

8.2  Methodiek
Dit bestemmingsplan is opgezet volgens de systematiek van de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008) en sluit daar qua opzet en systematiek op aan. Alle gronden 
binnen het plangebied hebben een bestemming gekregen overeenkomstig de hoofdgroepen zoals deze 
binnen de SVBP 2008 worden gehanteerd. Binnen de bestemming kunnen gronden zijn voorzien van 
een aanduiding. In het bestemmingsplan komen geen dubbelbestemmingen voor.

De bestemmingsomschrijving is de centrale bepaling van elke bestemming. In de 
bestemmingsomschrijving zijn de functies benoemd die binnen de bestemming zijn toegestaan. De 
bouwvoorschriften zijn gerelateerd aan deze omschrijving evenals het gebruik van de gronden en de 
daarop toegestane bebouwing. De bestemmingsvoorschriften kennen alle dezelfde opbouw met de 
volgende onderdelen:

bestemmingsomschrijving
bouwregels
specifieke bouwregels
nadere eisen
ontheffing van de bouwregels
specifieke gebruiksregels
ontheffing van de gebruiksregels
aanlegvergunning
sloopvergunning
wijzigingsbevoegdheid

Niet elke bestemmingsregel bevat dezelfde elementen; dit is afhankelijk van de bestemming en de 
daarvoor relevante bepalingen.

8.3  Bestemmingen
In het plangebied komen drie bestemmingen voor: "Maatschappelijk", "Maatschappelijk - Voorlopig" en 
"Water". Bij het opzetten van de bestemming is ervoor gekozen deze inhoudelijk zoveel mogelijk te 
laten aansluiten bij de vigerende regeling uit het Bestemmingsplan Buitengebied 1997. Voor de 
begrenzing van het plangebied is aangesloten bij de kadastrale eigendomsgrenzen, waarbij de 
watergang die op het terrein van Den Weeligenberg ligt, positief is bestemd als "Water". Voor zover de 
eigendommen van Den Weeligenberg zich uitstrekken over de Nieuweweg zijn deze buiten het 
plangebied gelaten. De overige gronden hebben de bestemming "Maatschappelijk" gekregen. De als 
Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor: zorgvoorzieningen inzake ouderenzorg, 
waaronder verpleeghuiszorg en zorgwoningen, alsmede voor de bij deze bestemming behorende 
voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, terrassen, wegen en paden, nutsvoorzieningen en 
water(gangen).
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Als algemeen uitgangspunt is gehanteerd dat de bestaande bebouwing van Den Weeligenberg en De 
Tol juridisch wordt vastgelegd en in de toekomst mogen worden gehandhaafd. Door de gebouwen te 
begrenzen met een bouwvlak wordt voorkomen dat deze bebouwing in de toekomst nog veel zal kunnen 
worden uitgebreid. Om duidelijk inzicht te geven in de voorlopig nog te handhaven tijdelijke situatie en de 
uiteindelijk te realiseren definitieve situatie, is in het bestemmingsplan onderscheid gemaakt tussen een 
voorlopige en een definitieve bestemming. 

Het gebied waar de voorlopige bestemming betrekking op heeft, is in de verbeelding aangeduid als 
"Maatschappelijk - voorlopig". Op grond van de regels is toegestaan dat gedurende een periode van 5 
jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, de buiten het bouwvlak aanwezige tijdelijke 
bebouwing in de vorm van portocabins, gehandhaafd mag blijven. In de regels is tevens bepaald dat na 
ommekomst van de genoemde termijn de buiten het bouwvlak aanwezige tijdelijke bebouwing onverwijld 
dient te worden verwijderd / gesloopt. Indien sloop niet of niet tijdig plaatsvindt, is dit aan te merken als 
strijdig gebruik dat strafbaar is gesteld ingevolge de Wet op de Economische delicten. Na ommekomst 
van de termijn van 5 jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan krijgen de betreffende 
gronden de bestemming "Maatschappelijk" waarin buiten het bouwvlak geen bebouwing is toegestaan.

De uiteindelijke inrichting en bebouwingsmogelijkheden van het terrein zijn vastgelegd in de bestemming 
"Maatschappelijk". Hierin is bepaald dat gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden 
gebouwd tot het aangegeven maximaal te bebouwen oppervlak. De maximale bouwhoogte is binnen het 
hele bouwvlak, aansluitend op de bestaande bebouwing van Den Weeligenberg, bepaald op 10m. 
Conform de bestaande situatie mogen gebouwen worden voorzien van een plat dak. Buiten het bouwvlak 
mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw of overkapping zijnde worden gebouwd. Burgemeester en 
wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor de bouw van een (half)verdiepte verbindingsgang om 
de nieuwbouw met Den Weeligenberg te verbinden. Aangezien een deel van het gebouw zal worden 
onderkelderd, zijn in de regels tevens bouwbepalingen opgenomen die betrekking hebben op 
ondergronds bouwen. Om te voorkomen dat bestaande zichtrelaties tussen de bebouwing wordt 
dichtgebouwd, is bepaald dat de onderlinge afstand tussen niet aaneen gebouwde gebouwen ten minste 
5 m dient te bedragen. 

Ten slotte is uit het akoestisch onderzoek naar voren gekomen dat de geluidbelasting vanwege het 
wegverkeer op de gevel in de uiteindelijke situatie boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uitkomt, 
wel blijft de geluidbelasting onder de maximale waarde van 53 dB waarvoor ontheffing kan worden 
verleend. Teneinde te borgen dat de nieuw te bouwen woningen voldoen aan de eisen die in het 
Bouwbesluit worden gesteld, is een aanduiding "hogere grenswaarde" opgenomen ter plaatse van de 
toekomstige gevels waarvoor een hogere grenswaarde is vastgesteld.
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Hoofdstuk 9  Economische uitvoerbaarheid

In dit hoofdstuk wordt de economische uitvoerbaarheid beschreven. Indien het bestemmingsplan voorziet 
in de uitvoering van werken door de gemeente moet de financieel-economische uitvoerbaarheid hiervan 
worden aangetoond.

9.1  Financiering
De gronden waarop de voorgenomen nieuwbouw is geprojecteerd zijn eigendom van Stichting 
Zorgbalans. De realisatie van de plannen vindt plaats voor rekening en risico van Stichting Zorgbalans en 
kent derhalve geen financiële risico's voor de gemeente. 
In het kader van het bepaalde in afdeling 6.4 Wro zijn afspraken gemaakt met de gemeente inzake 
kostenverhaal. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een exploitatieovereenkomst. De beoogde 
ontwikkelingen hebben daarmee geen financiële gevolgen voor de gemeente Hillegom.

9.2  Planschade
Een ander financieel risico wordt gevormd door de regeling uit artikel 6.1 Wro, die recht geeft op 
vergoeding van die schade, die een belanghebbende lijdt of zal lijden als gevolg van de in het artikel 
genoemde besluiten, zoals een planwijziging of een planuitwerking, het aanpassen van het 
bestemmingsplan of het verlenen van ontheffing van een bestemmingsplan. De aanvraag voor een 
dergelijke vergoeding moet worden ingediend binnen 5 jaar nadat de betreffende bepaling uit het 
bestemmingsplan, dan wel het betreffende besluit onherroepelijk is geworden. 

Artikel 6.24 Wro bepaalt verder dat, voor zover planschade haar grondslag vindt in een besluit naar 
aanleiding van een verzoek ten behoeve van de verwezenlijking van een project, burgemeester en 
wethouders met die verzoeker overeen kunnen komen dat die schade geheel of gedeeltelijk voor 
rekening van die verzoeker komt. Die partij is vervolgens belanghebbende bij een besluit op een verzoek 
aangaande planschadevergoeding ter zake van de wijziging van het bestemmingsplan of het 
vrijstellingsbesluit waar hij om verzocht. 

De hier bedoelde vergoedingsregeling moet worden gezien als een tegemoetkoming in de geleden 
schade als gevolg van (wijziging van) een bestemmingsplan of ontheffing. Een belanghebbende kan 
alleen een beroep doen op de regeling indien zijn vrijheid sterker door de planologische wijziging wordt 
aangetast, dan met de algemene maatschappelijke situatie in overeenstemming is. Met andere 
woorden: alleen aan iemand die schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn 
rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze verzekerd is 
kan, naar billijkheid een schadevergoeding worden toegekend. Daarbij komt dat alleen 
vermogensschade en inkomensschade als gevolg van een planologisch nadeliger situatie voor 
vergoeding in aanmerking komen.

Vermogensschade betreft veelal de waardevermindering van een betrokken onroerende zaak wegens 
aantasting van het woon- en leefklimaat Voorbeelden hiervan zijn: het beperken of vervallen van 
waardebepalend vrij uitzicht of een andere visuele verslechtering, beperking van bezonning, aantasting 
van de privacy, geluidhinder, geuroverlast, trillingen, (grond)wateroverlast, luchtvervuiling windhinder, 
lichthinder, beperking van de bereikbaarheid, toename van de parkeerdruk, aantasting van de 
situeringswaarde of combinaties daarvan. Inkomensschade betreft overwegend de derving van inkomsten 
c.q. winst, minder omzet, maar ook hogere kosten door een minder goede bereikbaarheid, omrijden, 
stagnatie, hogere woonlasten etc.

Ten tijde van de realisatie van De Triangel is in september 2004 in opdracht van Zorgbalans door SAOZ 
een risicoanalyse gemaakt van de te verwachten planschade als gevolg van de te bouwen tijdelijke 
voorziening. In het kader van de hier beschreven beoogde nieuwe ontwikkelingen is in januari 2010 in 
opdracht van Zorgbalans opnieuw een planschaderisicoanalyse uitgevoerd. Zoals in paragraaf  9.1 
Financiering is aangegeven, zijn tussen de gemeente Hillegom en Zorgbalans afspraken vastgelegd 
inzake kostenverhaal in een exploitatieovereenkomst.
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Hoofdstuk 10  Inspraak en vooroverleg

Op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening dient de gemeente bij de voorbereiding 
van een bestemmingsplan overleg te plegen met besturen van betrokken gemeenten en 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 plan is toegestuurd aan de Inspectie VROM Afdeling Zuid - West, de Provincie Zuid Holland, 
Hoogheemraadschap van Rijnland en de Regionale Brandweer Hollands Midden. De Inspectie VROM en 
de Brandweer hebben aangegeven geen aanleiding te zien voor het maken van opmerkingen. Van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland is geen reactie ontvangen.

De Provincie Zuid Holland heeft aandacht gevraagd voor de waterparagraaf. Deze opmerking heeft geleid 
tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

Op 14 juni 2010 is door Den Weeligenberg een informatieavond georganiseerd waarvoor bewoners en 
hun familie, personeel, omwonenden en zijn uitgenodigd. Alle aanwezigen zijn die avond ingelicht over 
de plannen en de wijze waarop deze zijn vertaald in het bestemmingsplan. Tevens hebben zij de 
gelegenheid gehad vragen te stellen.
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Bijlagen
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Samenvatting 

In opdracht van Adviesbureau Haver Droeze heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een 

inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Den Weeligerberg in Hillegom (gemeente 

Hillegom). In het plangebied zal de bestaande (nood)bebouwing worden gesloopt en nieuwbouw 
verrijzen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een aanvraag van een bouwvergunning en was 

noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten 

in de ondergrond worden aangetast.  

 
Op basis van het bureauonderzoek werden in of in de top van de strandwalafzettingen archeologische 

resten van het Neolithicum verwacht. In het duinzand daarboven kunnen archeologische resten uit de 

Bronstijd tot de Romeinse Tijd in verschillende niveaus voorkomen. Het betreft hier archeologische 
sporen en vondsten die goed bewaard kunnen blijven in zandige omstandigheden zoals aardewerk en 

vuursteen. Botten en andere organische vondstcategorieën zullen in de hoger gelegen niveaus door de 

droge omstandigheden slecht zijn geconserveerd. Onder de grondwaterspiegel kunnen deze wel 
bewaard zijn gebleven.  

Indien aanwezig kunnen in de top of op de duinen archeologische resten uit de Middeleeuwen en de 

Nieuwe Tijd worden verwacht.  

Waarschijnlijk is de top van de duinen echter tijdens het cultiveren van het land afgegraven en 
geëgaliseerd. Daarna is door agrarisch landgebruik ongeveer de bovenste 50 cm van de grond 

omgevormd tot een humusrijk, donker gekleurd pakket. Eventueel aanwezige archeologische resten 

zullen in dit pakket zijn opgenomen en niet meer in onverstoorde ligging in situ zijn. 
 

Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een booronderzoek (specificatie VS03) 

uitgevoerd. Hierbij zijn vijf boringen uitgevoerd tot een gemiddelde diepte van 200 cm –mv. Volgens de 
eisen van de provincie Zuid-Holland moet de eerste boring tot een diepte van 400 cm –mv worden gezet. 

Dit was echter niet mogelijk vanwege de bodemsamenstelling en daarom is de eerste boring tot een 

diepte van 325 cm –mv. gezet. 

 
Uit het veldonderzoek is gebleken dat de ondergrond van het plangebied, zoals verwacht, geheel uit 

duinzand (Laagpakket van Zandvoort, Formatie van Naaldwijk) bestaat. Dit is kalkhoudend matig fijn 

zand met een kleine hoeveelheid schelpgruis. Het pakket van de strandwalafzettingen is tijdens het 
onderzoek niet bereikt en bevindt zich dus dieper in de bodem dan 3 m -mv.  

Gezien het hoogteverschil met de ten noorden van het plangebied gelegen onvergraven duinafzettingen 

mag worden aangenomen dat ter plaatse van het plangebied ongeveer 2 m is afgegraven. Voorts is nog 
65 tot 85 cm omgewerkt. Op grond van deze waargenomen wordt de aanwezigheid van intacte 

archeologische resten uit de periode Bronstijd – Nieuwe tijd klein geacht.  

Recentelijk is ten behoeve van de plaatsing van de noodgebouwen bovenop het verploegde pakket een 

pakket bouwzand opgebracht.  
 

Tijdens het booronderzoek zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op archeologische sporen of 

vondsten in de bodem.  
 

ADC ArcheoProjecten adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is 

echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten 
voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht 

archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in de Monumentenwet. 
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Tabel 1. Tijdsduur van de verschillende (pre)historische perioden. 
 

Periode Tijd in jaren 

Nieuwe tijdNieuwe tijdNieuwe tijdNieuwe tijd    1500 - heden  

MiddeleeuwenMiddeleeuwenMiddeleeuwenMiddeleeuwen: : : :     450 – 1500 na Chr.  

Late-Middeleeuwen  1050 - 1500 na Chr. 

Vroege-Middeleeuwen   450 - 1050 na Chr. 

Romeinse tijdRomeinse tijdRomeinse tijdRomeinse tijd:                                     :                                     :                                     :                                     12 voor Chr. – 450 na Chr.  

Laat-Romeinse tijd  270 - 450 na Chr. 

Midden-Romeinse tijd   70 - 270 na Chr. 

Vroeg-Romeinse tijd   12 voor Chr. - 70 na Chr. 

IJzertijdIJzertijdIJzertijdIJzertijd:                                               :                                               :                                               :                                               800 – 12 voor Chr.  

Late-IJzertijd   250 - 12 voor Chr. 

Midden-IJzertijd   500 - 250 voor Chr. 

Vroege-IJzertijd  800 - 500 voor Chr. 

BronstijdBronstijdBronstijdBronstijd:                                            :                                            :                                            :                                            2000-800 voor Chr.  

Late-Bronstijd  1100 - 800 voor Chr. 

Midden-Bronstijd  1800 - 1100 voor Chr. 

Vroege-Bronstijd  2000 - 1800 voor Chr. 

Neolithicum (Jonge Steentijd)Neolithicum (Jonge Steentijd)Neolithicum (Jonge Steentijd)Neolithicum (Jonge Steentijd):     :     :     :                             5300 – 2000 voor Chr.  

Laat-Neolithicum  2850 - 2000 voor Chr. 

Midden-Neolithicum   4200 - 2850 voor Chr. 

Vroeg-Neolithicum   5300 - 4200 voor Chr. 

Mesolithicum (Midden Steentijd)Mesolithicum (Midden Steentijd)Mesolithicum (Midden Steentijd)Mesolithicum (Midden Steentijd):    :    :    :        8800 – 4900 voor Chr.  

Laat-Mesolithicum   6450 -4900 voor Chr. 

Midden-Mesolithicum   7100 - 6450 voor Chr. 

Vroeg-Mesolithicum   8800 - 7100 voor Chr. 

Paleolithicum (Oude Steentijd)Paleolithicum (Oude Steentijd)Paleolithicum (Oude Steentijd)Paleolithicum (Oude Steentijd):        :        :        :            tot 8800 voor Chr.  

Laat-Paleolithicum   35.000 - 8800 voor Chr. 

Midden-Paleolithicum   300.000 – 35.000 voor Chr. 

Vroeg-Paleolithicum   tot 300.000 voor Chr. 

Bron: Archeologisch Basis Register 1992  
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Adviesbureau Haver Droeze heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Den Weeligenberg in Hillegom (gemeente 

Hillegom). In het plangebied zal de bestaande (nood)bebouwing worden gesloopt en nieuwbouw 

verrijzen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een aanvraag van een bouwvergunning en was 

noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten 
in de ondergrond worden aangetast.  

 

1.2 Doelstelling en vraagstelling 

Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of verwachte 

archeologische waarden binnen het omschreven gebied.  
Het doel van het inventariserende veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van de op basis van het 

bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting. Het inventariserend veldonderzoek vond 

plaats door middel van een verkennend booronderzoek.  

In het plangebied is tot nu toe, voor zover bekend, geen archeologisch onderzoek verricht. 
 

Ten behoeve van het inventariserend veldonderzoek is een plan van aanpak (PvA) opgesteld conform 

KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) specificatie VS01 en de geldende beleidsregel van de 
Staatsecretaris van OCW.

1
  

Hierin zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:  

-     Is er in het plangebied een onverstoorde bodem aanwezig en zo ja, komt dit overeen met het op 
basis van het bureauonderzoek verwachte bodemtype? 

- Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is naar 

verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

 
Indien er archeologische waarden aanwezig zijn: 

- In welke mate worden deze waarden verstoord door realisatie van de geplande bodemingreep? 

- Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 
 

Indien de archeologische waarden niet kunnen worden behouden:  

- Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van archeologische waarden en hun 
omvang, ligging, aard en datering voldoende te kunnen bepalen om te komen tot een selectiebesluit? 

 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 17 en 18 augustus 2009 en het booronderzoek vond plaats op 24 

augustus 2009. Meegewerkt hebben: I.S.J. Beckers (archeoloog), J. Huizer (prospector), R.M. van der Zee 
(prospector), E. Lohof (senior prospector).  

 

2 Bureauonderzoek 

2.1 Methoden 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1, in 
het bijzonder de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en LS05. Het bureauonderzoek wordt 

gerapporteerd conform LS06.  

 
Het onderzoek bestaat uit zes onderdelen (specificaties LS01 t/m LS06). In de eerste vier onderdelen zijn 

de volgende werkzaamheden verricht:  

- afbakening plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik 
- beschrijving van de huidige situatie 

- beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen 

- beschrijving van bekende archeologische waarden en aardwetenschappelijke gegevens 

Op grond van deze onderdelen wordt een gespecificeerde verwachting van het gebied opgesteld 
(specificatie LS05). Hierin wordt verwoord of, en zo ja, welke archeologische waarden worden verwacht. 

Indien deze worden verwacht worden de (veronderstelde) eigenschappen van de waarden zo 

gedetailleerd mogelijk aangegeven. 
 

 

 
1
 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 juni 2005, nr. WJZ/2005/26210 (8163), tot wijziging 

van de Beleidsregels opgravingbevoegdheid. Het PvA is opgesteld door R.M. van der Zee (prospector) op 21 augustus 2009 en 
geaccordeerd door A. de Boer (senior prospector).  
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2.2 Resultaten 

2.2.1 Afbakening plan- en onderzoeksgebied en vaststellen van de consequenties van het 

mogelijk toekomstige gebruik (LS01)  

Het plangebied ligt in het huidige gebied van het verpleegtehuis “Den Weeligenberg” en heeft een 

oppervlakte van 0,2 ha. Het wordt begrensd door de Nieuweweg in het noorden. In het westen en het 
oosten is het begrensd door de bestaande bebouwing van het bejaardentehuis. In het zuiden wordt de 

grens van het plangebied bepaald door de aanwezigheid van een sloot. De exacte locatie is 

weergegeven in afbeelding 1 en een detailkaart is weergegeven in afbeelding 2. 

 
Er zijn weinig archeologische en aardkundige gegevens beschikbaar van het plangebied. Om een 

uitspraak te kunnen doen over de archeologische verwachting in het plangebied zijn daarom gegevens 

betrokken uit de directe omgeving, waarmee het onderzoeksgebied kan worden gedefinieerd als het 
gebied binnen een straal van circa 500 m rondom het plangebied. 

 

In het plangebied is een nieuwe aanbouw van het tehuis gepland. Hierbij zal het grootste deel van het 

plangebied worden bebouwd. Het gaat om het eerste deel van de nieuwbouw van het verpleegtehuis 
“Den Weeligenberg”. De bodem zal bij deze ingreep tot tenminste 80 cm onder het maaiveld worden 

verstoord. Het huidige grondwaterniveau, grondwatertrap II, zal hierbij niet of nauwelijks veranderen. In 

het plangebied is een milieutechnisch onderzoek verricht in 2003, hierbij is in het westelijk deel een 
matige verontreiniging van chroom vastgesteld.

2
 

 

De consequentie van de voorgenomen ingreep is dat eventuele waardevolle archeologische resten in de 

ondergrond worden aangetast. 
 

2.2.2 Beschrijving van de huidige situatie (LS02)  

Het plangebied is momenteel bebouwd met twee noodgebouwen die “De Triangel” genoemd worden. 

Deze gebouwen bedekken het grootste deel van het plangebied, alleen in het noorden, het westen en 

het oosten zijn er momenteel drie ombebouwde stroken van enkele meters breed. De twee gebouwen 

zijn niet onderkelderd. Het terrein is gelegen in een gebied waar grondwatertrap II wordt aangegeven op 
de bodemkaart, dat wil zeggen dat het grondwater in natte perioden minder dan 40 cm onder het 

maaiveld te vinden is. In droge perioden bevindt het grondwater zich op ongeveer 50 tot 80 cm onder het 

maaiveld. In het kader van het onderzoek is een KLIC-melding gedaan. Hieruit blijkt, dat er vanuit de 
Triangel een kabel in noord-zuid richting naar de Nieuweweg loopt. Deze gegevens zijn niet 

gecontroleerd door een bezoek aan de locatie zelf. 

 

2.2.3 Beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03) 

De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt: 

 
BronBronBronBron    historische situatiehistorische situatiehistorische situatiehistorische situatie    

Van Berckenrodekaart uit 1619 Oude Duinen, bos 
Kadastrale minuut uit 1811-32 Bouwland, in bezit bij J. Bronkhorst, een koopman uit 

Amsterdam, Nieuweweg bestaat al 
Topografische kaart uit 1839-59

3
  Bouwland 

Bonnekaart uit1878
4
 Weiland, sloot ten zuiden van het terrein 

Bonnekaart uit1900, 1929
5
 Tuinbouw 

Luchtfoto uit 26-2-1945
6
 Tuinbouw 

Topografische kaart uit 1981
7
 Tuinbouw 

Topografische kaart uit 1988
8
 Bejaardentehuis ten oosten van het plangebied gebouwd 

 

Op de oudste duidelijke kaart waarop het plangebied te zien is, de Van Berckenrodekaart uit 1619, ( afb. 

5) staat het plangebied afgebeeld als duingebied en was het land overdekt door bos. Hierna is ergens in 
de 17

e
 of 18

e
 eeuw het duingebied omgevormd tot bouwland, want zo staat het plangebied afgebeeld op 

de kaarten uit de 19
e
 eeuw. Om het gebied om te vormen tot landbouwgrond zijn de duinen 

waarschijnlijk afgegraven en geëgaliseerd.
9
  

 

 

 

 
2
 Van Gameren 2003 

3
 Wolters Noordhoff Atlasproducties 1990. 

4
 Bureau Militaire Verkenningen 1878 

5
 Bureau Militaire Verkenningen 1900,1929. 

6
 www.watwaswaar.nl 

7
 www.watwaswaar.nl 

8
 www.watwaswaar.nl 

9
 Vos 1992 
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Op de minuutkaart van 1811-32, was het plangebied in gebruik als bouwland. Het gebied was ingedeeld 

in twee percelen die allebei in bezit waren van de heer J. Bronkhorst, een koopman uit Amsterdam. De 
Nieuweweg bestaat in die tijd al. Deze situatie blijft hetzelfde in ieder geval tot 1839-59. Op de 

Bonnekaart van 1878 is voor het eerst de sloot te zien die vanaf die tijd de zuidelijke grens van het terrein 

vormt.  
In het begin van de 20

e
 eeuw neemt de bloembollenteelt in de streek rondom Hillegom exponentieel toe.  

Het plangebied is vanaf die periode dan ook in gebruik als akker waarop deze bloembollen en bloemen 

werden geteeld. Dit is te zien op de Bonnekaarten van 1900 en 1929, de luchtfoto van 1945 en de 
topografische kaart van 1981. De luchtfoto is weergegeven in afbeelding 4. Deze functie behoudt het 

plangebied tot 1985, dan wordt het verpleegtehuis “Den Weeligenberg” in gebruik genomen. Het 

plangebied wordt nu bij het terrein van het tehuis gevoegd, maar blijft voorlopig onbebouwd. In 1992 en 

2005 werden er twee noodgebouwen geplaatst die “De Triangel” worden genoemd.  
 

2.2.4 Beschrijving van bekende archeologische waarden en aardwetenschappelijke gegevens 

(LS04)  

De volgende aardwetenschappelijke informatie is bekend van het plangebied: 
TTTType informatieype informatieype informatieype informatie    informatieinformatieinformatieinformatie    

Geologie
10
 Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van 

Schoorl/Zandvoort 
Geomorfologie

11
 Vlakte ontstaan door afgraving en/of egalisatie van 

duinen/strandwal (2M49) 
Bodemkunde

12
 Kalkhoudende enkeerdgrond, matig fijn zand, 

grondwatertrap II (EZ50A II) 

 
Het gebied kent van oudsher een grote invloed van de zee. In het grootste deel van het Holoceen werd 

het gebied regelmatig overstroomd. In die tijd was er nog geen kustbescherming en was dit deel van 

West-Nederland een wad- en kweldergebied. Ongeveer in 3000 voor Christus ontstonden er 

zandophopingen aan de toenmalige kust van de Noordzee die uiteindelijk uitgroeiden tot strandwallen. 
Hillegom en het plangebied liggen op één van de oudste strandwallen van deze kust. In die tijd is er veel 

zand op of naast de strandwal afgezet waardoor een dik zandpakket is ontstaan. Deze zandlaag kent in 

het plangebied tenminste een dikte van 3,2 meter, waarschijnlijk is dit pakket veel dikker.
13
 Later zijn door 

verstuiving duinen ontstaan, deze worden de Oude Duinen genoemd. Omdat de duinen boven de rest 

van het landschap uitstaken zijn ze daarna niet meer overstroomd door de zee en zijn er verder geen 

andere grondlagen op gedeponeerd. Na de verstuivingfase, die ongeveer 1000 voor Christus is gestopt, 
blijven ze aan de oppervlakte van het plangebied. In het gebied heeft later bodemvorming 

plaatsgevonden, en daardoor zijn er vorstvaaggronden, ook wel ‘bruine gronden’ genoemd gevormd. 

Deze worden gekenmerkt door een dunne humushoudende bovengrond die overgaat in een zwak 

ontwikkelde B-horizont (inspoelingshorizont). Vaak zijn ze tot 1,50 m of veel dieper ontkalkt. Door 
afgraving en grondbewerking zullen deze gronden echter verdwenen zijn. 

 

Tijdens het cultiveren van het land werd namelijk een groot deel van de duinafzettingen afgegraven en 
geëgaliseerd ten behoeve van landbouw of kalksteenfabricage of woningbouw. Dat is ook in het 

plangebied gebeurd in de 17
e
 of 18

e
 eeuw. Tijdens het bebouwen is daarna de top van de grond 

omgewerkt tot een 50 cm dikke, humusrijke grond.  
 

In het onderzoeksgebied zijn de volgende archeologische (indicatieve) waarden vastgesteld: 
BronBronBronBron    omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving    

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)  Hoge indicatieve archeologische waarde 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland Hoge trefkans vanaf het Neolithicum 
waarnemingen ARCHISII (Archeologisch Informatie Systeem) 45415 Laatmiddeleeuwse scherf 
onderzoeksmeldingen ARCHISII 8678 Laatneolithische-Laatmiddeleeuwse nederzetting. 

13341 booronderzoek  2005 
20021 booronderzoek 2006 

De Vrienden van Oud Hillegom Oude herberg (bekend vanaf 16
e
 eeuw) “Den 

Weeligenberch” op de plek van het huidige 
verpleegtehuis 

 
Volgens de CHS (Cultuurhistorische Hoofdstructuur) van de provincie Zuid-Holland geldt er voor het 

plangebied een hoge kans op archeologische sporen vanaf het Neolithicum tot de Nieuwe Tijd (afb. 3).  

 

 
10
 Stichting voor Bodemkartering 2005 

11
 Stichting voor Bodemkartering 1993. 

12
 Stichting voor Bodemkartering 1992. 

13
 Van Gameren 2003 
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Het plangebied kent een hoge waarde op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Dit is 

gebaseerd op ligging op een strandwal. Daardoor kunnen archeologische resten vanaf het Neolithicum 
in de top van het Oude Duinzand voorkomen. Het gebied is echter ook (deels) afgegraven en 

geëgaliseerd en daarbij zijn waarschijnlijk veel archeologische resten verloren gegaan. Daarna is wat 

resteerde van de originele top van het Oude Duinzand omgewerkt. Hierdoor zijn veel archeologische 
resten in het onderzoeksgebied verloren gegaan.  

 

Tijdens een archeologisch onderzoek op een terrein op circa 500 m ten zuidoosten van het plangebied is 
een nederzetting op een strandwal gevonden met een onbekende datering.

14
 Iets verder naar het 

noorden vanaf deze nederzetting is een Laatmiddeleeuwse scherf gevonden, ook bovenop een standwal. 

Deze twee vondsten tonen aan dat wel degelijk archeologische resten in het onderzoeksgebied bewaard 

kunnen zijn, mits deze later niet afgegraven en/of gecultiveerd zijn. Helaas is dit in het plangebied 
waarschijnlijk wel gebeurd. 

 

De stichting Vrienden van Oud-Hillegom is tijdens het onderzoek geraadpleegd. In een artikel op hun 
site stond wat achtergrondinformatie over het verpleegtehuis “Den Weeligenberg”.

15
 Het blijkt dat het 

terrein ten oosten van het plangebied vroeger in gebruik was als herberg (die heette: “Den 

Weeligenberch”) aan de weg van Hillegom naar Haarlem. Het bestaan van deze herberg kan ongeveer 
worden herleid tot de 16

e
 eeuw, toen werd het voor het eerst genoemd.  

 

2.2.5 Gespecificeerde verwachting (LS05)  

In de top van de strandwal, die vroeger aan de oppervlakte van het plangebied heeft gelegen kunnen 

archeologische resten uit het Neolithicum worden verwacht. In het duinzand daarboven worden 

archeologische resten uit de Bronstijd tot de Romeinse Tijd verwacht in archeologische lagen en in de 
top van dit pakket resten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. 

 Waarschijnlijk is de top van het duinzand echter tijdens het cultiveren van het land afgegraven en 

geëgaliseerd. Daarna is door het landgebruik ongeveer de bovenste 50 cm van de grond omgevormd tot 

een humusrijke, donkere laag. Hierin kunnen archeologische resten van de Bronstijd tot de Nieuwe tijd 
worden verwacht en vooral van de Nieuwe Tijd. Het is de vraag hoeveel van het Oude Duinzand in het 

plangebied onverstoord is gebleven. Mogelijke archeologische resten in de humusrijke bovenlaag zijn 

door het gebruik van het land uit context gehaald en daardoor minder waardevol voor archeologisch 
onderzoek. Onder dit pakket kunnen wel archeologische waarden in context voorkomen in een oude 

bodem of veenlaag.  

Het betreft hier archeologische sporen en vondsten die goed bewaard kunnen blijven in zandige 
omstandigheden zoals aardewerk en vuursteen. Botten en andere organische vondstcategorieën zullen 

door de droge omstandigheden slecht zijn bewaard.
16
 Aangezien tijdens bouwwerkzaamheden de grond 

vaak tot op een diepte van 80 cm onder het maaiveld wordt verstoord, zullen archeologische resten in 

beide lagen aangetast worden.  
 

3 Inventariserend Veldonderzoek 

3.1 Methoden 

De bij het Inventariserend Veldonderzoek toegepaste methoden zijn conform de KNA, versie 3.1, in het 

bijzonder specificatie VS03 (booronderzoek). Uitgangspunt van het inventariserend veldonderzoek is de 
gespecificeerde verwachting zoals die is opgesteld in het bureauonderzoek. De strategie voor het 

veldonderzoek is hierop gebaseerd, evenals op het voor dit onderzoek opgestelde Plan van Aanpak 

(VS01). De strategie voor het veldonderzoek is a priori vastgelegd in de eisen van de provincie.  
De rapportage is opgesteld conform specificatie VS05. Tenslotte is een aanbeveling gegeven. 

 

3.1.1 Booronderzoek (VS03) 

In het plangebied zijn grondboringen uitgevoerd conform de eisen van de bevoegde overheid. De 

gehanteerde strategie (boorgrid, boordiameter en boordiepte) is vastgelegd in deze eisen. Het betreft de 

verkennende en karterende fasen van het inventariserende veldonderzoek. Het doel van de boringen is 
het vastleggen van de bodemopbouw en bodemverstoringen, evenals het opsporen van archeologische 

vindplaatsen met een oppervlak van 1000 m
2
 of meer met een archeologische laag.

17
  

 
 

 

 
14
 Onderzoeksmedling 8678 

15
 www.vriendenvanoudhillegom.nl 

16
 Kars & Smit 2003 

17
 Indeling in prospectiegroepen en vondstdichtheidklassen cf. Ibid. 
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Het verkennen van de bodemopbouw gebeurt door de bodemtextuur en, indien relevant, bodemkundige 

horizonten systematisch te beschrijven. Eventuele afwijkingen van de verwachte bodemopbouw zoals 
vastgesteld op grond van het bureauonderzoek, en andere niet-natuurlijke bodemkenmerken kunnen er 

aanleiding toe geven om (delen van) het plangebied als verstoord te beschouwen. 

 
Het karteren van de vindplaatsen gebeurt door het vaststellen van de aan- of afwezigheid van 

archeologische indicatoren in het opgeboorde materiaal. Archeologische indicatoren zijn bijvoorbeeld 

fragmenten aardewerk, houtskool, verbrande klei, (on)verbrand bot en andere insluitsels die van nature 
niet in de bodem voorkomen. Daarnaast kunnen bodemverkleuringen, bijvoorbeeld veroorzaakt door 

fosfaatverbindingen, een indicatie vormen voor bewoning in het verleden.  

 

Er zijn 5 boringen verspreid rondom de bebouwing van het plangebied uitgevoerd. De boringen zijn 
uitgevoerd met een 7 cm edelmanboor en een 5 cm zuigerbuis. De eerste boring is tot een diepte van 

325 cm –mv gezet. Volgens de eisen van de provincie Zuid-Holland zou deze boring tot een diepte van 

400 cm- -mv gezet moeten worden, dit bleek echter niet mogelijk vanwege het bodemmateriaal. De 
andere boringen zijn tot een gemiddelde diepte van 225 cm –mv gezet. De maximale diepte van de vier 

andere boringen was 235 cm –mv. Op de plek van boring 5 zat op een diepte van 30 cm –mv. een soort 

bestrating in de bodem waar de boring op is gestuit op ondoordringbaar materiaal. Na herhaalde 
pogingen kon deze boring niet op deze plek worden uitgevoerd. 

 

De bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn beschreven volgens SBB 5.1 van het NITG-TNO 

waarin ondermeer de standaard classificatie van bodemmonsters volgens NEN5104 wordt gehanteerd.
18
 

De X- en Y-coördinaten zijn bepaald aan de hand van de lokale topografie. De hoogte van het maaiveld 

ter plaatse van de boringen is bepaald aan de hand van AHN-beelden. 

 
De gehanteerde boorstrategie heeft een betrouwbaarheid van 100% voor het opsporen van vindplaatsen 

met een archeologische laag.
19
 Vindplaatsen met een lagere vondstdichtheid, een kleinere omvang, 

vindplaatsen zonder sporenniveau alsmede lineaire vindplaatsen en puntelementen kunnen hiermee niet 
worden gekarteerd. 

 

3.2 Resultaten 

 

3.2.1 Booronderzoek (VS03) 

De locatie van de boringen is weergeven in afb. 2, de boorgegevens zijn weergegeven in bijlage 1. 

 

De ondergrond van het plangebied bestaat uit kalkhoudend matig fijn zand met een kleine hoeveelheid 

schelpgruis. Dit pakket is lichtgrijs of blauwgrijs en ligt onder de grondwaterspiegel. Daarom zijn geen 
roetvlekken in het pakket te zien. De bovenste 65 tot 85 cm van dit pakket is doorploegd en is zwak 

humeus.  

Boven dit pakket is een 30 cm dikke laag matig grof zand aangetroffen. Dit pakket bevat daarnaast ook 
fijn grind en recent vondstmateriaal in de vorm van mortel. 

 

Tijdens het booronderzoek zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op archeologische sporen of 
vondsten in de bodem.  

 

3.3 Interpretatie 

De ondergrond van het plangebied bestaat uit het duinzand ( Laagpakket van Schoorl/Zandvoort, 

Formatie van Naaldwijk). In dit pakket zijn tijdens het onderzoek geen veenlagen en/of begraven bodems 

aangetroffen. Ook is tijdens het onderzoek het ondergelegen pakket van de strandwalafzettingen niet 
aangetroffen. De kans op de aanwezigheid van archeologische resten wordt gering geacht in het 

duinzand. De reden hiervoor is dat ongeveer 2 meter van de originele Oude Duinen in het plangebied is 

afgegraven ten behoeve van de bloembollenteelt. Een stuk land waar de Oude Duinen niet of nauwelijks 
zijn afgegraven zijn was ongeveer 100 m ten noorden van het plangebied aanwezig. Hier is een foto van 

gemaakt en op de foto (afb. 7) is duidelijk te zien dat in het onderzoeksgebied veel grond is afgegraven. 

Later is de bovenste 65 tot 85 cm van het resterende duinzand in het plangebied verploegd. Als er na de 

afgraving nog archeologische resten in de bodem aanwezig zijn geweest, zijn deze hierdoor volledig 
verstoord. De bovenste 265 cm van de originele bodem zijn dus verstoord en op sommige plekken is de 

verstoring nog groter. Met de bouw van de noodgebouwen in 1992 en 2005 is ten slotte een ongeveer 30 

cm dikke laag zand op de oppervlakte van het plangebied geplaatst, dit pakket is niet archeologisch 
relevant. 

 
18
 Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989. 

19
 Tol, et al. 2006. 



12 

 

ADC ArcheoProjecten Rapport 2055  Den Weeligenberg te Hillegom  

 

 

4 Conclusies 

Is er in het plangebied een onverstoorde bodem aanwezig en zo ja, komt dit overeen met het op basis van 

het bureauonderzoek verwachte bodemtype? 

De ondergrond van het plangebied bestaat voornamelijk uit het duinzand ( Laagpakket van 

Schoorl/Zandvoort, Formatie van Naaldwijk). In dit pakket zijn tijdens het onderzoek geen veenlagen 

en/of begraven bodems aangetroffen. Ook is tijdens het onderzoek het ondergelegen pakket van de 

strandwalafzettingen niet aangetroffen. Verder zijn er aanwijzingen dat de bovenste 2 meter van het 
duinzand waarschijnlijk is afgegraven ten behoeve van de bloembollenteelt in de 17

e
 of 18

e
 eeuw. Daarna 

is van de resterende bodem de bovenste 65 tot 85 cm verploegd. De bovenste 265 cm van de originele 

bodem zijn dus verstoord en op sommige plekken is de verstoring nog groter.  
De bodemsoort die werd verwacht vanuit het bureauonderzoek, kalkhoudende enkeerdgrond, is bij het 

veldonderzoek ook aangetroffen. Deze grondsoort is in het veld herkend aan een dikke humusrijke laag 

(de verploegde laag). 
 

Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied aanwezig en, zo ja, wat is naar 

verwachting de omvang, ligging, aard, datering en waardestelling hiervan? 

In het plangebied zijn geen aanwijzingen voor archeologische waarden aanwezig in het duinzand, dat in 
ieder geval tot een diepte van 300 cm-mv in de bodem te vinden is. Als deze aanwezig waren op de top 

van het Oude Duinzand, zijn ze ten eerste weggegraven en ten tweede verstoord door verploeging.  

 
De strandwalafzettingen zijn tijdens het onderzoek niet aangetroffen. Het is mogelijk dat in de top van de 

strandwal archeologische resten uit het Neolithicum aanwezig zijn. De strandwal bevindt zich echter op 

een grote diepte en zal door de voorgenomen ingreep niet verstoord worden.  
Aangezien geen archeologisch resten in het plangebied worden verwacht binnen de verstoringsdiepte, 

zijn de volgende vragen niet relevant.  

 

In welke mate worden deze waarden verstoord door realisatie van de geplande bodemingreep? 

 

Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 

 
Indien de eventuele archeologische waarden niet kunnen worden behouden: Welke vorm van nader 

onderzoek is nodig om de aanwezigheid van archeologische waarden en hun omvang, ligging, aard en 

datering voldoende te kunnen bepalen om te komen tot een selectiebesluit? 

 

 

5 Aanbeveling 

ADC ArcheoProjecten adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is 

echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten 

voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht 
archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in de Monumentenwet. 
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Afb. 2 Detailkaart van het plangebied en boorpuntenkaart  
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Afb. 3 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden, AMK-terreinen en ARCHIS-meldingen  

 

 

Legenda ARCHIS-meldingen (bijgewerkt jan.'09)

Late Middeleeuwen

Locatie van het onderzoeksgebiedRedelijke tot grote trefkans op archeologische sporen

Zeer grote trefkans op archeologische sporen

Onderzoeksmelding

100000 100500

4
8

0
5

0
0

4
8

1
0

0
0

NNNNNNNNN

100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m100m0000000000000000000000000

IB
 1

8
-8

-2
0
0
9

IB
 1

8
-8

-2
0
0
9

IB
 1

8
-8

-2
00

9
IB

 1
8
-8

-2
0
0
9

IB
 1

8
-8

-2
00

9
IB

 1
8
-8

-2
0
0
9

IB
 1

8
-8

-2
0
0
9

IB
 1

8
-8

-2
00

9
IB

 1
8
-8

-2
0
0
9

45415

20021

8678

13341



 17 

 

ADC ArcheoProjecten Rapport 2055  Den Weeligenberg te Hillegom  

 

    

Afb. 4 Locatie van het plangebied op de luchtfoto uit 1945 

 

 

  

 

Plangebied (bij benadering)

 
 

Afb. 5 Het plangebied op de Van Berckenrode-kaart uit 1619 
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Afb. 6 Foto van het plangebied en het noodgebouw. 

 

 

 
 

Afb. 7 Foto van het gebied ten noorden van het plangebied waar de Oude Duinen niet zijn afgegraven. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
Op dit moment worden er plannen ontwikkeld voor de herinrichting van de bebouwing van het 
verpleeghuis Den Weeligenberg in Hillegom. Deze herinrichting bestaat uit het vervangen van 
een tweetal als tijdelijk gebouwde gebouwen door één permanent gebouw, direct naast de 
bestaande bebouwing. Ten behoeve van deze plannen dient middels een quickscan te worden 
nagegaan of er op het terrein beschermde planten- en diersoorten voorkomen die schade 
zouden kunnen ondervinden van de voorgenomen ingrepen. 
 
1.2 Werkwijze 
De quickscan is uitgevoerd op basis van bestaande gegevens over het voorkomen van flora 
en fauna en een habitatgeschiktheidsbeoordeling. Deze habitatgeschiktheidsbeoordeling is 
uitgevoerd op basis van gedetailleerde veldinformatie die is verzameld door medewerkers van 
Adviesbureau Haver Droeze in samenspraak met de opsteller van de quickscan. 
 
2 Gebiedsbeschrijving  
 
2.1 Ligging en begrenzing 
Het verpleeghuis Den Weeligenberg ligt aan de Nieuweweg 1 in Hillegom (figuur 1). Het 
verpleeghuis ligt in een strook met bebouwing aan weerszijden van de Haarlemmerstraat. 
Deze bebouwing bestaat deels uit woonhuizen en deels uit bedrijven, waaronder het Ford-
museum.  

 
Figuur 1.  Ligging plangebied (blauw omlijnd) 
 Schaal overzichtskaart 1 : 75.000 
 Copyright 2004 Dienst voor het Kadaster en Openbare Registers, Apeldoorn 
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Het terrein van het verpleeghuis wordt aan de noordzijde begrensd door de Nieuweweg. Ten 
noorden van deze weg liggen enkele bedrijfspanden en woonhuizen met daaromheen akkers 
en graslanden. Op ruim honderd meter ten noorden van het verpleeghuis ligt het bos 
Vogelzang. Aan de oostzijde wordt het terrein van het verpleeghuis begrensd door de 
Haarlemmerstraat en de langs deze weg gelegen bebouwing, en aan de zuidzijde door een 
zijweg van de Haarlemmerstraat en een watergang die de grens vormt met een 
akkercomplex dat gebruikt wordt voor de teelt van bloembollen. Aan de westzijde wordt het 
terrein van het verpleeghuis begrensd door een hoofdwatergang. Ten westen van deze 
watergang strekt zich een gebied met akkers (bollenvelden) en verspreide agrarische 
bedrijven uit. Dit agrarische gebied wordt in het westen begrensd door de Kennemerduinen 
en de Amsterdamse Waterleidingduinen, die op ruim 1900 meter van het verpleeghuis 
liggen. 
De oppervlakte van het terrein van het verpleeghuis bedraagt ongeveer 1,7 ha. 
 
2.2 Inrichting 
Het terrein van het verpleeghuis bestaat voor een belangrijk deel uit bebouwing. Deze 
bebouwing bestaat uit permanente gebouwen die zijn opgetrokken uit baksteen en zijn 
voorzien van platte daken. Aan de westzijde van het terrein komen twee tijdelijke gebouwen 
voor die bestaan uit portocabins. Het meest westelijke van deze gebouwen bestaat uit één 
bouwlaag, het aangrenzende gebouw uit twee bouwlagen. 
De gronden rondom de aanwezige gebouwen zijn beplant met sierplantsoenen en opgaande 
bomen die alle relatief jong zijn. Tussen de plantsoenen liggen gazons en bestrate paden en 
terrassen. Langs de zuidwest- en westzijde van het terrein ligt watergangen waarvan de 
oevers ten dele begroeid zijn met riet. In het water zelf groeit onder andere witte waterlelie. 

 
De twee tijdelijke gebouwen van het verpleeghuis Den Weeligenberg met links het gebouw bestaande uit één 
laag en rechts het gebouw bestaande uit twee bouwlagen (HD) 
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3 De plannen in relatie tot de natuurwaarden en wet- en regelgeving 
 
3.1 De plannen voor het gebied 
De plannen ontwikkeld voor de herinrichting van de bebouwing van het verpleeghuis Den 
Weeligenberg behelzen in het kort de volgende onderdelen: 
 
• het verwijderen van de tijdelijke gebouwen bestaande uit één- en tweelaags 

portocabins, en 
• de bouw van een nieuw permanent gebouw, direct naast de bestaande bebouwing, van 

twee, maximaal drie bouwlagen met een bruto vloeroppervlak van 3040 m2 waarvan het 
grondoppervlak (footprint) overeenkomt met de reeds bestaande bebouwing (gebouw 
Horstendael). 

 
Voor realisatie van de plannen zullen naar verwachting: 
• (vrijwel) geen bomen behoeven te worden gekapt of struiken behoeven te worden 

gerooid, en 
• de watergangen aan de randen van het terrein ongemoeid worden gelaten. 
 
3.2 De natuurwaarden van het plangebied 
Sier- en bosplantsoenen De beplanting op het terrein wordt regelmatig onderhouden met als 
gevolg dat er vrijwel geen geschikte groeiplaatsen voor meer natuurlijke vegetaties en voor 
beschermde plantensoorten voorkomen.  

 
Beeld van de tuin van het verpleeghuis Den Weeligenberg met verharde paden, opgaande bomen, gazons en 
sierplantsoenen (HD) 
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Op het terrein groeien verschillende boomsoorten, waaronder zwarte els, haagbeuk, linden, 
sierkersen, spaanse aak en witte paardenkastanje. De meeste bomen zijn met uitzondering 
van enkele populieren, betrekkelijk kort geleden aangeplant en zijn derhalve nog relatief 
jong. Door hun geringe ouderdom bevatten ze geen holten die kunnen fungeren als 
verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen en vogels die jaarrond van vaste 
verblijfplaatsen gebruikmaken. 
De tuin met zijn gazons en sier- en bosplantsoenen vormt wel een geschikt leefgebied voor 
algemene zoogdieren, zoals egel, en voor algemene vogels van tuinen en parken, zoals 
houtduif, winterkoning, heggenmus, roodborst, merel, zanglijster, zwartkop, tjiftjaf, 
koolmees, pimpelmees, boomkruiper en vink. Tevens vormt de tuin een geschikt landbiotoop 
voor de beschermde gewone pad en bruine kikker. Voor de strikt beschermde rugstreeppad 
is het terrein als gevolg van het beheer en gebruik en het ontbreken van onbegroeide 
zandige plekken als landbiotoop ongeschikt.  
Grazige milieus De gazons, de grasstroken langs de paden en parkeerterreinen en langs de 
randen van het gebied vormen de grazige milieus binnen het plangebied. Ze beslaan slechts 
een geringe oppervlakte en worden sterk beïnvloed door het beheer en het gebruik. Als 
gevolg hiervan zijn ze relatief soortenarm en herbergen ze naar verwachting geen bijzondere 
soorten. Alleen de grazige stroken langs de randen van het gebied herbergen een meer 
natuurlijke vegetatie en zijn derhalve wat soortenrijker. In deze stroken komen onder andere 
gewone ossentong, kruipertje en grote zandkool voor. Gelet op de abiotische 
omstandigheden en de nabijheid van terreinen met goed ontwikkelde droge grasland-
vegetaties kan de soortenrijkdom van de grazige milieus in het plangebied ondanks hun 
geringe oppervlakte middels een aangepast beheer aanmerkelijk worden vergroot. 
Bebouwing De beide te verwijderen tijdelijke gebouwen bestaan uit portocabins. Deze zijn 
voorzien van een enkelvoudige wand zonder tussenruimten en hebben geen boeiboorden of 
andere onderdelen die geschikt zijn als verblijfplaats voor gebouwenbewonende vleermuizen. 
De permanente gebouwen op het terrein zijn voorzien van spouwen die via stootvoegen 
bereikbaar zijn voor gebouwenbewonende vleermuizen, in het bijzonder gewone 
dwergvleermuizen. 
Alle gebouwen op het terrein zijn voorzien van platte daken, waardoor ze ongeschikt zijn als 
nestplaats voor gierzwaluw, zwaluwen en huismus.  
Watergangen De oevers van de watergangen langs de grenzen van het plangebied vormen 
een geschikte groeiplaats voor de zwanenbloem. Voorts vormen de beide watergangen in 
potentie een geschikt leefgebied voor diverse vissoorten. Uit het plangebied en omgeving 
zijn echter geen waarnemingen van beschermde vissoorten zoals kleine modderkruiper en 
bittervoorn bekend (RAVON 2006). Voor de beschermde gewone pad, bruine kikker en 
bastaardkikker vormen de watergangen een geschikt voortplantingsbiotoop. Voor de strikt 
beschermde rugstreeppad zijn de watergangen als gevolg van het ontbreken van ondiepe 
onbegroeide delen langs de oevers ongeschikt. 
 
3.3 Beschermde soorten 
Naar verwachting komen er in het plangebied diverse beschermde soorten voor, waaronder 
soorten die een striktere bescherming genieten. In de eerste plaats zullen enkele soorten 
vleermuizen, waaronder gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en 
mogelijk ook watervleermuis (watergang langs de westgrens) het terrein van het 
verpleeghuis gebruiken om er te jagen. Gelet op de ligging van het terrein in de omgeving 
zal er echter geen sprake zijn van een geïsoleerd gelegen, vast jachtgebied. Omdat de 
portocabins geen ruimten bevatten die geschikt zijn als verblijfplaats voor gebouwen-
bewonende vleermuizen (gewone dwergvleermuis, laatvlieger) is het niet aannemelijk dat in 
de te verwijderen tijdelijke gebouwen verblijfplaatsen aanwezig zijn. Wel kunnen 
verblijfplaatsen aanwezig zijn in de permanente gebouwen, maar die zullen door uitvoering 
van de plannen niet worden aangetast. Evenmin is het aannemelijk dat uitvoering van de 
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plannen zal leiden tot vernietiging of verstoring van verblijfplaatsen van boombewonende 
vleermuizen. Enerzijds omdat het overgrote deel van de bomen op het terrein relatief jong is 
en geen holten bevat die geschikt zijn als verblijfplaats en anderzijds omdat er bij uitvoering 
van de plannen geen oudere bomen gekapt zullen worden.  
Een tweede groep van strikter beschermde soorten wordt gevormd door de vogels. De beide 
tijdelijke gebouwen zijn minder geschikt als broedplaats voor vogels, maar zouden 
bijvoorbeeld door een enkel paartje witte kwikstaarten als broedplaats kunnen worden 
gebruikt. Voorts broeden er in de struiken en bomen op het terrein verschillende soorten 
vogels. In het plangebied komen geen vogelsoorten voor die jaarrond gebruikmaken van 
vaste verblijfplaatsen.  
De derde groep van beschermde soorten wordt gevormd door de amfibieën. De enige 
strikter beschermde soort uit deze groep is de rugstreeppad. Hoewel het terrein in de 
huidige situatie voor deze soort ongeschikt is, en het derhalve niet aannemelijk is dat de 
soort in het plangebied voorkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat de soort zich 
tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden zal kunnen vestigen. Immers, in de omliggende 
gebieden komt de soort voor en door de sloop- en bouwwerkzaamheden zullen er tijdelijk 
open zandige plekken ontstaan die geschikt zijn voor rugstreeppadden. 
 

 

Voor de rugstreeppad is het plangebied in de huidige situatie minder geschikt, maar de soort zou zich tijdens de 
uitvoering van de plannen kunnen vestigen (HB) 
 
3.4 De plannen en de Flora- en Faunawet 
Voor uitvoering van de plannen behoeft voor vleermuizen geen ontheffing te worden 
aangevraagd, omdat het niet aannemelijk is dat de verbodsbepalingen van de Flora- en 
Faunawet voor deze strikt beschermde soorten overtreden zullen worden. Immers, het 
plangebied vormt geen geïsoleerd vast jachtgebied en evenmin herbergen de te verwijderen 
gebouwen ruimten die geschikt zijn als verblijfplaats voor gebouwenbewonende vleermuizen. 
Ook komen er op het terrein geen bomen voor met holten die geschikt zijn als verblijfplaats 
voor vleermuizen. 
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Indien het slopen van de tijdelijke gebouwen en andere maatregelen die sterk ingrijpen op 
het terrein, zoals het kappen van enkele bomen en rooien van enkele struiken, worden 
uitgevoerd buiten het broedseizoen, behoeft voor vogels geen ontheffing te worden 
aangevraagd voor uitvoering van de plannen. Hierbij dient wel de kanttekening te worden 
geplaatst dat het broedseizoen van vogels geen vaste periode is. Sommige soorten kunnen 
ook vóór 1 maart of na 15 juli (tot in september) nog nestelen. Het is derhalve raadzaam om 
voorafgaand aan de werkzaamheden, de objecten en elementen waaraan werkzaamheden 
gaan plaatsvinden te (laten) controleren op de eventuele aanwezigheid van nesten. 
In de huidige situatie is het terrein minder geschikt voor de rugstreeppad. De soort komt 
echter wel voor in de omliggende gebieden en het is derhalve niet uitgesloten dat deze zich 
tijdens de uitvoering van de sloop- en bouwwerkzaamheden alsnog zal vestigen, omdat er 
dan in het plangebied geschikte milieus (onbegroeide, zandige terreindelen) zullen ontstaan. 
Om vertraging bij de uitvoering te voorkomen is het raadzaam, zo mogelijk na overleg met 
LNV, op voorhand een ontheffing voor deze strikt beschermde soort aan te vragen. 
 
3.5 De plannen en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
De afstanden tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde terreinen die onderdeel uitmaken 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bedragen ruim honderd meter (Vogelzang) en ruim 
vijfhonderd meter (ecologische verbindingszone langs de Leidsche Trekvaart) (figuur 2). 
Omdat het plangebied op enige afstand ligt van de EHS en de realisatie van de plannen voor 
het verpleeghuis Den Weeligenberg, vergeleken met de huidige situatie, naar verwachting 
niet zal leiden tot extra negatieve effecten voor de EHS, behoeven de plannen niet 
onderworpen te worden aan een zogeheten nee, tenzij-toets. 

Figuur 2.  Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van de Ecologische 
Hoofdstructuur 

 Bron: Provincie Zuid-Holland 2009 
 De groene gebieden zijn bestaande natuurgebieden, de paarse gebieden zijn ecologische 

verbindingszones 
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4 Conclusies 
 
Natuurwaarden  
• In het plangebied komen diverse beschermde soorten voor, waarvan een aantal een 

striktere bescherming geniet. 
• Omdat de portocabins geen ruimten bevatten die geschikt zijn als verblijfplaats voor 

gebouwenbewonende vleermuizen (gewone dwergvleermuis, laatvlieger) is het niet 
aannemelijk dat in de te verwijderen tijdelijke gebouwen verblijfplaatsen aanwezig zijn. 

• Wel kunnen verblijfplaatsen aanwezig zijn in de permanente gebouwen, maar die zullen 
door uitvoering van de plannen niet worden aangetast. 

• Evenmin is het aannemelijk dat uitvoering van de plannen zal leiden tot vernietiging of 
verstoring van verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen. Enerzijds omdat het 
overgrote deel van de bomen op het terrein relatief jong is en geen holten bevat die 
geschikt zijn als verblijfplaats en anderzijds omdat er bij uitvoering van de plannen geen 
oudere bomen gekapt zullen worden. 

• De beide tijdelijke gebouwen zijn minder geschikt als broedplaats voor vogels, maar 
zouden bijvoorbeeld door een enkel paartje witte kwikstaarten als broedplaats kunnen 
worden gebruikt.  

• Voorts broeden er in de struiken en bomen op het terrein verschillende soorten vogels.  
• In het plangebied komen geen vogelsoorten voor die jaarrond gebruikmaken van vaste 

verblijfplaatsen.  
• Hoewel het terrein in de huidige situatie ongeschikt is voor de rugstreeppad en het 

derhalve niet aannemelijk is dat de soort in het plangebied voorkomt, moet er rekening 
mee worden gehouden dat de soort zich tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden zal 
kunnen vestigen. 

 
Flora- en Faunawet 
• Voor uitvoering van de plannen behoeft voor vleermuizen geen ontheffing te worden 

aangevraagd, omdat het niet aannemelijk is dat de verbodsbepalingen van de Flora- en 
Faunawet voor deze strikt beschermde soorten overtreden zullen worden.  

• Indien het slopen van de tijdelijke gebouwen en andere maatregelen die sterk ingrijpen 
op het terrein, zoals het kappen van enkele bomen en rooien van enkele struiken, worden 
uitgevoerd buiten het broedseizoen, behoeft voor vogels geen ontheffing te worden 
aangevraagd voor uitvoering van de plannen. 

• Hierbij dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat het broedseizoen van vogels 
geen vaste periode is. Sommige soorten kunnen ook vóór 1 maart of na 15 juli (tot in 
september) nog nestelen. Het is derhalve raadzaam om voorafgaand aan de 
werkzaamheden, de objecten en elementen waaraan werkzaamheden gaan plaatsvinden 
te (laten) controleren op de eventuele aanwezigheid van nesten. 

• Het is niet uitgesloten dat de rugstreeppad zich tijdens de uitvoering van de sloop- en 
bouwwerkzaamheden in het plangebied zal vestigen.  

• Om vertraging bij de uitvoering te voorkomen is het raadzaam, zo mogelijk na overleg 
met LNV, op voorhand een ontheffing voor de strikt beschermde rugstreeppad aan te 
vragen. 
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Nee, tenzij-regime 
• Omdat het plangebied op enige afstand ligt van de EHS en de realisatie van de plannen 

voor het verpleeghuis Den Weeligenberg, vergeleken met de huidige situatie, naar 
verwachting niet zal leiden tot extra negatieve effecten voor de EHS, behoeven de 
plannen niet onderworpen te worden aan een zogeheten nee, tenzij-toets. 

 

 
In de watergang langs de westgrens van het plangebied groeien velden met waterlelies. De watergang zal bij 
uitvoering van de plannen niet worden aangetast (HD) 
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Notitie 
 
 
 
 
Nieuwegein, 24 maart 2010 Kenmerk : V070908aaA0.ka 

Project : De Triangel aan de Nieuweweg 
Locatie : Hillegom 
Betreft : Akoestische situatie 

 
 
 

Inleiding 

Op de hoek van de Haarlemmerweg (N208) en de Nieuweweg te Hillegom is zorgcentrum 
Den Weeligenberg (psychogeriatrie) gesitueerd. Onderdeel van Den Weeligenberg zijn  
De Triangel en Horstendael die als losse units op het terrein zijn gevestigd. Beide voorzie-
ningen zijn in het verleden gerealiseerd als tijdelijke huisvesting in noodgebouwen 
(portocabins). 
 
De huisvesting en de voorzieningen in De Horstendael voldoen niet meer aan de eisen van 
deze tijd. Ook moet door vertraging in nieuwbouwplannen elders in Hillegom, de tijdelijke 
huisvesting in De Triangel enkele jaren worden verlengd. Om te komen tot een duurzame 
oplossing heeft Zorgbalans in overleg met de gemeente plannen ontwikkeld waarin  
De Triangel wordt gesloopt en de bestaande tijdelijke huisvesting van Horstendael wordt 
vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw is geprojecteerd op de locatie waar nu  
De Triangel is gevestigd. Deze ontwikkelingen worden planologisch verankerd in een 
bestemmingsplan. 
 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure is in opdracht van de Stichting Zorgbalans 
te Haarlem een beoordeling gemaakt van de akoestische situatie ter plaatse van de 
nieuwbouw. In deze notitie wordt verslag gedaan van het van toepassing zijnde wettelijk 
kader en de te verwachten geluidbelasting. Tevens worden de randvoorwaarden gegeven 
die gelden om de nieuwbouw in de zin van de Wet geluidhinder te kunnen realiseren. 
 
Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens verstrekt door de gemeente 
Hillegom en Goudappel Coffeng BV. Deze zijn gespecificeerd in bijlage I. 
 
Deze notitie vervangt LBP-notitie met kenmerk V070908aaA0.ka d.d. 27 oktober 2009.
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Wettelijk kader 
 
Voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde 
In de zin van de Wet geluidhinder is voor de nieuwbouw met betrekking tot de N208 en de 
Nieuweweg sprake van een nog niet geprojecteerd verpleeghuis in buitenstedelijk gebied 
langs bestaande wegen. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels 
van het gebouw bedraagt 48 dB. Op grond van art. 3.2 Besluit geluidhinder bedraagt de 
maximale ontheffingswaarde 53 dB voor elke weg afzonderlijk. 
 
Voordat de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer wordt getoetst aan de 
wettelijke grenswaarden, mag de aftrek ex art. 110g Wet geluidhinder worden toegepast. 
Door deze aftrek toe te passen wordt rekening gehouden met de verwachting dat de 
geluidemissie van motorvoertuigen in de toekomst gereduceerd zal worden. Voor wegen 
waar de representatief te achten snelheid voor de lichte motorvoertuigen 70 km/u of hoger 
is, bedraagt de aftrek ex art. 110g Wgh 2 dB. Voor wegen waar de representatief te achten 
snelheid voor de lichte motorvoertuigen lager dan 70 km/u is, bedraagt de aftrek 5 dB. 
 
Geluidbeperkende maatregelen en hogere waarde 
Indien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, kunnen B&W een 
zogenoemde hogere waarde voor de geluidbelasting op de gevel verlenen tot ten hoogste 
de maximale ontheffingswaarde. Een hogere waarde wordt niet zonder meer door B&W 
verleend. Daarbij dient aangetoond te worden dat geluidbeperkende maatregelen 
(bijvoorbeeld het aanbrengen van een geluidreducerend wegdek of het vergroten van de 
afstand van de wegen tot de nieuwbouw) onvoldoende doeltreffend zijn of dat deze 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of 
financiële aard ontmoeten. 
 
Beleid gemeente Hillegom 
Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden. Eén van de 
wijzigingen in de Wet heeft betrekking op de decentralisatie van de hogere-waarde-
procedure. Met deze decentralisatie moet de gemeente (in veel situaties) zelf het hogere 
waarde besluit nemen; voorheen was dat meestal de provincie. Daarbij wordt de gemeente 
de mogelijkheid geboden zelf een geluidbeleid op te stellen. 
 
Ten tijde van opstelling van deze notitie was niet bekend of de gemeente Hillegom eigen 
geluidbeleid opgesteld heeft. Bij het beoordelen van de akoestische situatie is geen rekening 
gehouden met gemeentelijke geluideisen. 
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Rekenmethode 

De geluidbelasting is de geluidbelasting in Lden ter plaatse van de gevel over alle perioden 
van 07.00 – 19.00 uur, van 19.00 – 23.00 uur en van 23.00 – 07.00 uur (etmaalperiode). 
 
De geluidbelasting wordt bepaald op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 
2006 (ex art. 110d Wgh). In de onderhavige situatie is de geluidbelasting bepaald met 
behulp van Standaard Rekenmethode II overeenkomstig rekenmodule SRMII12 van  
Royal Haskoning. Bij de berekeningen is uitgegaan van de zogenoemde VOAB-afspraken; 
maximaal één reflectie, een minimum zichthoek voor reflecties van twee graden en een 
maximum sectorhoek van vijf graden. 

Rekenresultaten en conclusies 

Van de situatie is een driedimensionaal akoestisch rekenmodel opgesteld waarmee de 
toekomstige geluidbelasting ter plaatse van de nieuwbouw is bepaald. In de figuren II.1 en 
II.2 van bijlage II is respectievelijk de gemodelleerde situatie en de ligging van de waar-
neempunten weergegeven. 
 
De berekeningen geven aan dat vanwege het wegverkeer op de N208 de voorkeursgrens-
waarde niet wordt overschreden. De geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw 
bedraagt ten hoogste 36 dB. Voor deze weg zijn er vanuit de Wet geluidhinder geen 
bezwaren tegen de nieuwbouw. 
 
De geluidbelasting vanwege de Nieuweweg is in tabel 1 gegeven, voor zover deze hoger is 
dan 45 dB. 
 

Tabel 1 
Geluidbelasting vanwege de Nieuweweg (bij toepassing van 5 dB aftrek ex art. 110g Wet 
geluidhinder) 

Geluidbelasting [dB] voor de waarneemhoogte 
Waarneempunt 

2 m 5 m 8 m 

1 47 48 48 

2 52 53 52 

3 51 51 51 

4 51 51 51 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 53 dB bedraagt. Hiermee 
wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde 
van 53 dB wordt echter niet overschreden. 
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Maatregelen 
In principe moeten geluidbeperkende maatregelen getroffen worden om de geluidbelasting 
terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Om de geluidbelasting te reduceren zou een 
geluidreducerend wegdek kunnen worden aangebracht of een geluidscherm kunnen worden 
gerealiseerd. Indien – verdergaande – geluidbeperkende maatregelen onvoldoende doel-
treffend zijn of overwegende bezwaren van stedenbouwkundige of financiële aard ont-
moeten, kan de gemeente Hillegom een hogere waarde voor de geluidbelasting op de 
gevels vaststellen. 
 
Geluidreducerend wegdek 
Naar verwachting blijft de geluidreductie door het aanbrengen van een stil wegdek beperkt 
tot maximaal 4 dB. Deze afname is onvoldoende om de geluidbelasting terug te brengen tot 
de voorkeursgrenswaarde, waardoor aanvullende geluidbeperkende maatregelen nodig zijn. 
Bovendien zou in de onderhavige situatie op slechts een beperkt deel van de Nieuweweg 
een stil wegdek moeten worden aangebracht. De aanleg van een beperkte lengte stil weg-
dek is veelal vanuit beheers- en onderhoudsoverwegingen niet wenselijk. 
 
Geluidscherm 
Voor een voldoende geluidafschermende werking moeten geluidschermen een hoogte 
hebben die een relatie heeft met de hoogte van de achterliggende bebouwing. Bij laagbouw 
kunnen lage geluidschermen worden geplaatst en bij hoogbouw moeten hoge schermen 
worden gerealiseerd. Om in de onderhavige situatie de hogere bouwlagen te beschermen 
zou een scherm met een hoogte van meer dan 2 m langs de Nieuweweg geplaatst moeten 
worden. Een dergelijk hoog scherm vormt in de onderhavige situatie een stedenbouwkundig 
en architectonisch ongewenste barrière. 
 
Maximumsnelheid en verkeersintensiteit 
Door het verlagen van de maximumsnelheid van 50/60 naar 30 km/u is de Nieuweweg niet 
(langer) gezoneerd in de zin van de Wet geluidhinder. Geluidgevoelige objecten die langs 
een niet-gezoneerde weg zijn gelegen, behoeven niet in een akoestisch onderzoek 
betrokken te worden. De Nieuweweg betreft een (doorgaande) ontsluitingsweg waar een 
goede doorstroming van het verkeer gewenst is. Om deze in te richten als een 30 km/u-
zone, zouden snelheidsbeperkende voorzieningen gerealiseerd moeten worden, die de 
doorstroming van het verkeer juist zouden belemmeren. 
Het verlagen van de intensiteit is niet mogelijk vanwege praktische bezwaren. 
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Geluidwering 
Voor een voldoende geluidwering zullen aanvullende geluidwerende voorzieningen in de 
gevels nodig zijn. Rekening moet worden gehouden met een goede kier- en naaddichting en 
wellicht zwaardere beglazing. 
 
 
 
Lichtveld Buis & Partners BV 

  
dhr. ing. R. Sarkez mw. ing. K. Auée 

 
 
Bijlagen: 2 
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Bijlage I Wegverkeergegevens 

Wegverkeerintensiteiten 
De representatieve etmaalintensiteiten, de gemiddelde uurintensiteiten in de dagperiode 
(07.00 – 19.00 uur), avondperiode (19.00 – 23.00 uur) en nachtperiode (23.00 – 07.00 uur), 
de verdelingen over de verschillende motorvoertuigcategorieën, de maximumsnelheid en het 
wegdektype van de N208 en de Nieuweweg voor respectievelijk de jaren 2007 en 2009 zijn 
door de gemeente Hillegom en Goudappel Coffeng BV opgegeven. De gegevens van de 
Nieuweweg zijn verkregen door een, in opdracht van de Stichting Zorgbalans uitgevoerde, 
slangtelling van 7 t/m 13 oktober 2009. 
Voor de prognose voor het jaar 2020 is de etmaalintensiteit van de N208 geëxtrapoleerd op 
basis van een totale autonome groei van het wegverkeer van 8%. Voor de Nieuweweg is 
uitgegaan van een autonome groei van het wegverkeer van 2% per jaar. 
De etmaalintensiteiten, de maximumsnelheid en het wegdektype zijn in tabel I.1 
gespecificeerd. De gemiddelde uurintensiteiten en de verdeling over de verschillende 
voertuigcategorieën zijn in tabel I.2 gespecificeerd. 
 

Tabel I.1 
Etmaalintensiteiten in 2020 

Weg Etmaalintensiteit [mvt/etmaal] Maximumsnelheid [km/uur] Wegdektype 

N208 11.686 50 DAB1 

50 tussen N208 en Horstendael 
Nieuweweg 1.317 

60 ten westen van Horstendael 
DAB1 

1. Dicht asfaltbeton 

 

Tabel I.2 
Dag-, avond- en nachtuurintensiteiten ten opzichte van de etmaalintensiteit en de 
verdelingen over de motorvoertuigcategorieën  

Periode 
Weg Verdelingen [%] 

Dag Avond Nacht 

Uurintensiteit 6,7 3,3 0,8 

Lichte motorvoertuigen 94,0 94,0 94,0 

Middelzware motorvoertuigen 4,3 4,3 4,3 
N208 

Zware motorvoertuigen 1,7 1,7 1,7 

Uurintensiteit 7,0 2,4 0,8 

Lichte motorvoertuigen 95,0 95,0 95,0 

Middelzware motorvoertuigen 4,0 4,0 4,0 
Nieuweweg 

Zware motorvoertuigen 1,0 1,0 1,0 
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Bijlage II Figuren 
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 Datum  16 oktober 2009 

 Kenmerk HDZ001/Ong/0001 

 Eerste versie       

 

 

1 Inleiding 

In het kader van een akoestisch onderzoek heeft Goudappel Coffeng BV in opdracht 

van Zorgbalans slangtellingen uitgevoerd ter hoogte van zorgcentrum ‘Den Weeligen-

berg’ aan de Nieuweweg in Hillegom. In deze notitie zijn de resultaten van de uitge-

voerde metingen opgenomen. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op een aantal technische aspecten van het uitvoeren 

van slangtellingen en de betrouwbaarheid daarvan. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitge-

voerde werkzaamheden en tot slot worden in hoofdstuk 4 de voornaamste resultaten 

gepresenteerd. 

 

 

2 Slangtellingen 

2.1 Algemeen 

Slangtellingen worden uitgevoerd met behulp van registratieapparatuur, aangesloten 

op rubberslangen die over het te tellen wegvak zijn gespannen. De slangen zijn hol en 

meting van het aantal voertuigen vindt plaats op basis van luchtdrukverplaatsing.  

Door twee slangen op de juiste onderlinge afstand haaks over het wegdek te bevesti-

gen, is het mogelijk tijdens de registratie onderscheid te maken naar lengteklassen. Dit 

onderscheid wordt gemaakt aan de hand van de asafstanden van de voertuigen (eerste 

en laatste as van het voertuig).  

De indeling in klassen is als volgt: 

- < 2,0 m  motor/bromfiets; 

- 2,0-3,7 m  personenauto; 

- 3,7-7,0 m  ongelede vrachtauto; 

- > 7,0 m  gelede vrachtauto. 

 

Zorgbalans 

Verkeerstellingen Nieuweweg Hillegom 
Oktober 2009 
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Aangezien de impuls door luchtdrukverplaatsing is in te stellen, is het mogelijk lichte 

voertuigen, zoals fietsers, uit de meting te filteren. Er is nauwelijks onderscheid tussen 

bromfietsen en motoren te maken, aangezien zware bromfietsen nagenoeg hetzelfde 

gewicht hebben als lichte motoren. Vandaar dat deze voertuigen in een aparte klasse 

zijn opgenomen.  

De indeling naar personen- en vrachtauto’s wordt gemaakt op basis van de asafstand 

tussen de eerste en laatste as van het voertuig. Bij de categorie personenauto’s worden 

ook de bestelbusjes meegenomen. Over het algemeen zijn dit voertuigen die met een 

personenrijbewijs mogen worden bestuurd. Ongelede vrachtauto’s zijn vrachtauto’s 

zonder draaipunt. Tot de gelede vrachtauto’s behoren een truck met oplegger en een 

vrachtauto met aanhangwagen (voertuigen met een draaipunt). 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de eerste categorie (ongelede vracht)  

behoort tot de lichte vrachtauto’s en de gelede vrachtauto’s tot de zware vrachtauto’s. 

 

 

2.2 Betrouwbaarheid van de meting 

Uitvoering van slangtellingen is een prima instrument om een indruk van het aantal 

voertuigen over de uren van de dag en de dagen van de week te verkrijgen. Om een 

betrouwbare geclassificeerde meting te kunnen uitvoeren, dient de locatie aan een 

aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het verkeer de slangen met een constante  

snelheid en recht passeren. In het verleden hebben wij veel ervaring opgedaan met het 

plaatsen van apparatuur en het verwerken van de data. Met deze kennis in het achter-

hoofd hebben wij ingeschat dat op de gemeten locatie een betrouwbare meting kan 

worden uitgevoerd. 

Onvoorziene omstandigheden, zoals stilstaande voertuigen op de slangen, kerende 

voertuigen of vandalisme kunnen echter de metingen nadelig beïnvloeden. 

 

In overleg met de opdrachtgever zijn de metingen gedurende een ongestoorde periode 

van één week uitgevoerd. Hierbij zijn vakanties, feestdagen en wegwerkzaamheden 

vermeden. De getelde periode wordt geacht representatief te zijn voor een gemiddeld 

verkeersbeeld. 
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3 Omschrijving van de werkzaamheden 

De apparatuur heeft de 

intensiteiten geregistreerd 

gedurende een aaneenge-

sloten periode van zeven 

dagen, namelijk van 

woensdag 7 tot en met 

dinsdag 13 oktober. De 

tellers hebben gestaan op 

de Nieuweweg ten oosten 

van de Haarlemmerstraat 

(zie luchtfoto Google 

Maps). 

 

Bijzonderheden 

Tijdens de waarneemperiode hebben zich, voor zover wij dat hebben kunnen constate-

ren, geen bijzonderheden voorgedaan. 

 

Het weer 

Tijdens de telling was het overwegend droog, met af en toe een buitje. De gemiddelde 

temperatuur bedroeg circa 10 graden Celsius. 
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4 Voornaamste resultaten 

In tabel 4.1 zijn de voornaamste intensiteiten opgenomen voor een aantal relevante 

perioden. De gegevens hebben betrekking op een gemiddelde werkdag en gelden voor 

de doorsnede op het wegvak, dus het verkeer in beide richtingen. 

 
 locatie 1 

00.00-06.00 uur 16 
07.00-09.00 uur 195 
09.00-16.00 uur 524 
16.00-18.00 uur 192 
00.00-24.00 uur 1.162 

 

Tabel 4.1: Voornaamste resultaten  

 

 

In de bijlage is per rijrichting een overzicht opgenomen van de intensiteiten per uur. 

Daarnaast is een overzicht opgenomen van het aantal voertuigen op de doorsnede. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan
het bestemmingsplan Den Weeligenberg van de gemeente Hillegom.

1.2  bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0534.bpdenweeligenberg-ON01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).

1.3  aan- en uitbouw
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het 
hoofdgebouw en dat in directe verbinding staat met het hoofdgebouw.

1.4  aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5  aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.7  bebouwingspercentage
een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouwperceel aangeeft, dat 
maximaal mag worden bebouwd. Bij het ontbreken van een percentage mag het bouwperceel volledig 
worden bebouwd, tenzij anders is bepaald;

1.8  bestaande  bebouwing
bebouwing die op het tijdstip van eerste ter inzage legging van het ontwerp van dit plan bestaat of in 
uitvoering is, dan wel na dat tijdstip is of mag worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, waarbij 
de bouwaanvraag voor dat tijdstip is ingediend;

1.9  bestaande  maten en aantallen
afstands-, hoogte, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen die op het tijdstip van inwerkingtreding 
van dit bestemmingsplan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het 
bepaalde bij of krachtens de Woningwet.

1.10  bestemmingsgrens
de grens van een  bestemmingsvlak;

1.11  bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.12  bijgebouw
een al dan niet vrijstaand  gebouwdat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op 
hetzelfde  bouwperceelgelegen  hoofdgebouw en dat niet direct in verbinding staat met het 
hoofdgebouw.

1.13  bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
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1.14  bouwgrens
de grens van een  bouwvlak;

1.15  bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van 
onderbouw en zolder;

1.16  bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwingis toegelaten;

1.17  bouwperceelgrens
een grens van een  bouwperceel; 

1.18  bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.19  bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.20  detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 
leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan 
in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.21  gebouw
elk  bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt;

1.22  glastuinbouwbedrijf
een bedrijf gericht op het voortbrengen van producten door middel van het duurzaam en intensief telen 
van gewassen, geheel met behulp van kassen en de daarbij behorende bouwwerken en installaties; 

1.23  horeca:
'horeca I': 
een bedrijf dat is gericht op het bieden van logies (hotelbedrijf) en het verstrekken van maaltijden voor 
gebruik ter plaatse (restaurantbedrijf, waaronder ook worden verstaan lunchrooms, eethuizen, bistro's, 
automaten, broodjeszaken en dergelijke), met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
'horeca II': 
een bedrijf dat is gericht op het ter plaatse verstrekken van dranken, met uitzondering van een erotisch 
getinte vermaaksfunctie;
'horeca III': 
elke voor het publiek, al dan niet tegen betaling toegankelijke lokaliteit, die in belangrijke mate is 
ingericht of wordt gebruikt voor het dansen, zoals discotheken en dancings, waarin al dan niet dranken 
voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
inrichtingen waarin een kans- of behendigheidsspel wordt uitgeoefend, met uitzondering van een 
erotisch getinte vermaaksfunctie; 

1.24  hoofdgebouw
een  gebouw dat door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als het 
belangrijkste  bouwwerk op een  bouwperceel kan worden aangemerkt;
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1.25  kap
een constructie van één of meer dakvlakken met een helling van meer dan 30º en minder dan 65º.

1.26  nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten 
behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.

1.27  onderbouw of souterrain
een doorlopend gedeelte van een  gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van 
onderbouw en zolder;

1.28  ondergeschikt  bouwdeel
een buiten de gevel of dakvlakken uitstekend ondergeschikt deel van een bouwwerk met uitzondering 
van een uitgebouwd gedeelte van een gebouw dat dient ter uitbreiding van het oppervlak; 

1.29  ondergronds  bouwwerk
werken, geen  bouwwerken zijnde en werkzaamheden die onder  peil plaatsvinden; 

1.30  ondergrondse  werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden
werken, geen  bouwwerken zijnde en werkzaamheden die onder  peil plaatsvinden; 

1.31  overkapping
een  bouwwerk, geen  gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak; 

1.32  peil 
de gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte maaiveld ter plaatse van de hoofdingang; 

1.33  platte afdekking
een min of meer horizontaal vlak ter afdekking van een  gebouw dat meer dan tweederde van het 
grondvlak van het gebouw beslaat; 

1.34  seksinrichting
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in de omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische 
aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede 
een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al 
dan niet in combinatie met elkaar;

1.35  voorgevel
de gevel van het  hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste 
gevel kan worden aangemerkt.

1.36  voorgevelrooilijn
perceel:de snijlijn van de voorgevel van een woning of hoofdgebouw en het grondvlak waarop de 
woning of het hoofdgebouw zich bevindt alsmede het verlengde (denkbeeldige doorgetrokken lijn) 
ervan binnen het bouwperceel;
bestaand gebied:de langs de weg gelegen lijn, welke zoveel mogelijk een regelmatige of nagenoeg 
regelmatige ligging heeft ten opzichte van de naastgelegen bouwpercelen;

1.37  weg
alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin 
gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan 
de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;
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1.38  werk
grondwerk, wegenbouwkundig werk, waterbouwkundig werk of bouwwerk;

1.39  werken
alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies of inrichtingen met toebehoren;

1.40  woning
een  gebouw en een gedeelte van een  gebouw, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor 
de huisvesting van één huishouden;

1.41  zorgwoning
geschikte (of geschikt gemaakte) woningen, al dan niet geclusterd, waarbij vanuit een zorgcentrum, 
woonzorgcentrum of ander zorgpunt 24- uurs aanwezigheid van de AWBZ-zorg of directe 
beschikbaarheid van AWBZ-zorg geregeld is.
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  afstanden
afstanden tussen  bouwwerken onderling alsmede afstanden van  bouwwerken tot perceelsgrenzen 
worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.

2.2  bouwhoogte van een antenne-installatie
a. in geval van een vrijstaande (schotel)antenne-installatie: tussen het peil en het hoogste punt van de 

(schotel)antenne-installatie;
b. in geval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne-installatie: tussen de voet van 

de (schotel)antenne-installatie en het hoogste punt van de (schotel)antenne-installatie.

2.3  bouwhoogte van een bouwwerk geen antenne-installatie zijnde
vanaf het tot aan het hoogste punt van een  gebouw of van een  bouwwerk, geen  gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, liftschachten, 
trappenhuizen en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.4  dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.5  goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel. 

2.6  inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.7  lengte, breedte en diepte van een bouwwerk
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en/of hart van scheidsmuren.

2.8  ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk
beneden peil.
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, 
zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel-, goot- en 
kroonlijsten, luifels, erkers, entrees, stoeptreden, kozijnen, dorpels, balkons, overstekende daken en 
soortgelijke bouwdelen buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw c.q. 
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,5m1 bedraagt.

2.9  oppervlakte bouwperceel
de maten van het kadastrale perceel.

2.10  oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het  bouwwerk.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Maatschappelijk

3.1  Bestemmingsomschrijving
De voor ' Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: zorgvoorzieningen inzake 
ouderenzorg, waaronder verpleeghuiszorg en zorgwoningen, alsmede voor de bij deze bestemming 
behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, terrassen, wegen en paden, 
nutsvoorzieningen en water(gangen). 

3.2  Bouwregels
3.2.1  gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. in afwijking van het bepaalde onder a worden gebouwen buiten het bouwvlak gebouwd met een 

oppervlakte van ten hoogste 50m²;
c. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag de waarde ter plaatse van de aanduiding 'maximale 

bouwhoogte (m)' niet worden overschrijden;
d. het bebouwde oppervlakte mag de waarde ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd 

oppervlak (m2)' niet overschrijden; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'hogere waarde wgh (dB)' mogen slechts woningen worden gebouwd 

indien de aangegeven waarde niet wordt overschreden en mits voor het binnenniveau wordt voldaan 
aan de eisen in het Bouwbesluit;

f. gebouwen mogen geheel of gedeeltelijk worden voorzien van een platte afdekking;
g. indien de gebouwen niet aaneen worden gebouwd, dient de onderlinge afstand tussen gebouwen ten 

minste 5 meter te bedragen;
h. de afstand van gebouwen tot water of tot de zij- of achtererfscheiding dient ten minste 3 m te 

bedragen.

3.2.2  bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3 meter voor tuinmeubilair en speelvoorzieningen;
de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 6 meter voor lichtmasten;
de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 2 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.3  Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het in dit artikel bepaalde in lid 
3.2.1 onder a en onder b voor de bouw van (half)verdiepte verbindingsgangen tussen niet aaneen 
gebouwde gebouwen en vooraf een verklaring is afgegeven door de waterbeheerder dat hiertegen geen 
bezwaren bestaan; .
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Artikel 4  Water

4.1  Bestemmingsomschrijving
De voor ' Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor de waterhuishouding, waterafvoer en -aanvoer, 
alsmede voor de waterberging met de daarbij behorende oevers.

4.2  Bouwregels
Op of boven deze gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de bestemming bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde worden gebouwd, waarbij de bouwhoogte niet meer dan 3m mag bedragen. 
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Artikel 5  Maatschappelijk - voorlopig

5.1  Bestemmingsomschrijving
De voor ' Maatschappelijk - voorlopig' aangewezen gronden zijn bestemd voor zorgverlening, alsmede 
voor de tijdelijke instandhouding van de aanwezige tijdelijke bebouwing in de vorm van portocabins.

5.2  Voorlopige bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. op deze gronden mogen uitsluitend de bestaande tijdelijke gebouwen worden gebouwd 

(portocabins);
b. de bestaande tijdelijke bebouwing mag niet worden vergroot.

5.3  Specifieke bouwregels inzake de tijdelijkheid
a. de bebouwing ten behoeve van de voorlopige bestemming in de vorm van tijdelijke huisvesting 

(portocabins) mag tot uiterlijk 5 jaar na onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan worden 
gehandhaafd;

b. na ommekomst van de onder a genoemde termijn krijgen de gronden de bestemming als 
omschreven in Artikel 3 Maatschappelijk.

5.4  Gebruiksregels
Onder strijdig gebruik als bedoeld in Artikel 7 wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden 
ten behoeve van de instandhouding van de tijdelijke bebouwing na ommekomst van de onder  5.3 onder 
a genoemde termijn.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Algemene bouwregels

6.1  Afstandbepalingen
Onverminderd hetgeen in Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels is bepaald, dient - afhankelijk van de situatie 
op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan - per situatie ten minste de 
volgende afstand in acht te worden genomen:
a. een afstand van 25 meter tussen een bestaand glastuinbouwbedrijf en een bestaande (zorg)woning;
b. uitbreiden van bestaande glastuinbouwfuncties is toegestaan tot op maximaal 50m van 

aaneengesloten woonbebouwing bestaande uit 3 of meer woningen die op telkens minder dan 5 
meter afstand van elkaar zijn gelegen;

c. uitbreiden van bestaande glastuinbouwfuncties is toegestaan tot op maximaal 50m van gebouwen of 
delen van gebouwen die zijn bestemd voor het verblijf van personen;

d. uitbreiden van bestaande glastuinbouwfuncties is toegestaan tot op maximaal 25m tot woningen van 
derden.

6.2  Overschrijding van bouwgrenzen
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van het bepaalde in Hoofdstuk 2 
Bestemmingsregels, uitsluitend worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, balkons, erkers, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits:
1. de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,5 meter;
2. ten aanzien van erkers, entreeportalen en veranda's voldaan wordt aan de volgende 

voorwaarden:
de goothoogte bedraagt maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
de afstand tot de bestemming " Water" bedraagt minimaal 3 meter;
de oppervlakte bedraagt maximaal 5m²;
de breedte bedraagt maximaal 50% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw;

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 
meter. 

6.3  Ondergronds bouwen
a. Op het bouwen van ondergrondse bouwwerken zijn de aanduidingen en bouwregels van het plan 

onverminderd van toepassing. 
b. Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken en (delen van) gebouwen gelden, behoudens in 

deze regels opgenomen afwijkingen, gelden voorts de volgende bepalingen:
1. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan daar waar bovengronds gebouwen mogen 

worden gebouwd;
2. de ondergrondse bouwdiepte mag niet meer bedragen dan 4m onder peil;
3. bij het berekenen van het bebouwingspercentage wordt de oppervlakte van ondergrondse 

gebouwen mede in aanmerking genomen. 
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Strijdig gebruik
Het is verboden de gronden en bouwwerken in strijd met de bestemming of in strijd met een gebruik 
waarvoor ingevolge de bepalingen van dit plan ontheffing is verleend, te (doen of laten) gebruiken.

7.2  Strijdig gebruik onbebouwde gronden
Onder strijdig gebruik als bedoeld in  7.1 wordt in ieder geval verstaan een gebruik van de onbebouwde 
gronden als:
a. opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen, machines of 

onderdelen daarvan, oude en nieuwe bouwmaterialen, afval, puin, grind en brandstoffen. Een en 
ander met dien verstande dat het tijdelijk opslaan van bouwmaterialen ten behoeve van bouw-, 
onderhouds-, herstel- of sloopwerkzaamheden wel is toegestaan;

b. uitstallings- of opslagplaats voor al dan niet voor gebruik geschikte voer- of vaartuigen of onderdelen 
daarvan;

c. uitstallings- of opslagplaats dan wel staan- of ligplaats voor onderkomens.

7.3  Overig strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik als bedoeld in  7.1 van dit artikel wordt tevens verstaan:
a. een gebruik van bedrijfswoningen voor enige vorm van detailhandel of horeca;
b. een gebruik van gronden en/of (delen van) bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;
c. het na ommekomst van de in Artikel 5 lid  5.3 genoemde termijn in stand laten van de op het terrein 

aanwezige tijdelijke huisvestingsvoorzieningen in de vorm van portocabins.

7.4  procedureregels
Bij toepassing van een ontheffingsbevoegdheid, wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht, die 
onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in 
afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
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Artikel 8  Algemene ontheffingsregels

8.1  Ondergeschikte afwijkingen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 
straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale 
veiligheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing te verlenen als bedoeld in 
artikel 3.6 van de Wro, ten behoeve van:
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 15%, mits de afstand tot " Water" 

ten minste 3 meter bedraagt, tenzij vooraf een verklaring is afgegeven door de waterbeheerder dat 
hiertegen geen bezwaren bestaan;

b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 
voor een technisch betere realisatie van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer 
bedragen dan 3 meter en het bouwvlak mag met niet meer dan 15% worden vergroot;

c. de bouw van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut, zoals telefooncellen, 
transformatorhuisjes, onderhoudsgebouwtjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwwerken met uitzondering van verkooppunten van motorbrandstoffen, 
voor zover deze gebouwtjes geen grotere inhoud hebben dan 50m³ en geen grotere hoogte hebben 
dan 3 meter.

8.2  Toetsingsgrond
Ontheffing wordt niet verleend, indien daardoor onevenredig afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 
ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
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Artikel 9  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, 
mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 
teniet gegaan.

10.2  Ontheffing
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van lid  10.1 voor het vergroten van 
de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid  10.1 met maximaal 10%.

10.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken
Lid  10.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.4  Overgangsrecht gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

10.5  Strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid  10.4, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind.

10.6  Verboden gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in lid  10.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.

10.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik
Lid  10.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Den Weeligenberg, gemeente Hillegom.

aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 

de griffier      de voorzitter
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