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1. INLEIDING

Inleiding
De locatie Beeklaan is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van Hillegom en ligt 
ingeklemd tussen de spoorlijn van Haarlem - Leiden, 2e Loosterweg en de Beeklaan. 
Op de locatie is momenteel onder andere het transportbedrijf Berbée gehuisvest. Het 
gebied heeft een oppervlak van circa 3,3 hectare. De gemeente Hillegom heeft in de 
structuurvisie Hillegom de locatie als een belangrijke inbreidingslocatie aangemerkt 
waar circa 80 woningen gerealiseerd kunnen worden afhankelijk de woningdichtheid, 
woningdifferentiatie en prijsklassen.

Bouw- en Handelmaatschappij Adriaan van Erk B.V. uit Bergambacht heeft de locatie 
in december 2008 aangekocht en wil de locatie in samenwerking met de gemeente 
Hillegom herontwikkelen tot woningbouwlocatie.
Voor het toekomstige woongebied wordt een sfeer van ‘dorps wonen’ zoveel mogelijk  
nagestreefd, met ruimte voor diverse woningtypes, waarvan 30% in de sociale catego-
rie en 70% in de vrije sector, en speel- en groenvoorzieningen.

Doel en opzet kadernota
Om tot herontwikkeling van de locatie te komen naar woongebied dienen diverse pro-
ducten opgesteld te worden. Dit zijn onder andere een stedenbouwkundig plan, een 
beeldkwaliteitplan en een bestemmingsplan. Deze kadernota vormt daarvoor het ver-
trekpunt en brengt alle relevante (gemeentelijke) beleidskaders en -aspecten in beeld 
en een toetsing op de locatie hiervan. Daarnaast geeft deze kadernota aan welke 
onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Op basis van een eerste stedenbouwkun-
dige analyse worden ruimtelijke en programmatische uitgangspunten geformuleerd 
waarmee rekening moet worden gehouden bij de verdere uitwerking. Bovendien is 
een eerste aanzet gegeven voor de beoogde beeldkwaliteit voor architectuur en het  
openbaar gebied.

De opzet van deze kadernota is als volgt. Na de inleiding worden allereerst alle rele-
vante beleidskaders beschreven en geconcludeerd of de voorgenomen ontwikkeling 
past. Vervolgens worden alle milieu- en overige uitgangspunten benoemd, waaronder 
bodem, flora en fauna, archeologie en verkeer, waarvoor in sommige gevallen nader 
onderzoek noodzakelijk is. Na een eerste stedenbouwkundige verkenning wordt ver-
volgens ingegaan op de beleidsaspecten met betrekking tot het ruimtegebruik zoals 
het woningbouwprogramma, water, groen, parkeren en dergelijke.
 
Vervolgproces
Na het vaststellen van deze kadernota door de gemeenteraad van Hillegom wordt 
het plan verder uitgewerkt in samenspraak met de gemeente, ontwikkelaar en over-
ige instanties. Daarbij zullen allereerst een voorlopig stedenbouwkundig plan en een 
beeldkwaliteitplan worden opgesteld. Als het voorlopg stedenbouwkundig plan en 
beeldkwaliteitplan gereed zijn wordt dit gepresenteerd aan alle belanghebbenden, 
waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. Daar waar noodzakelijk zullen 
deze worden aangepast. Na het definitief stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit-
plan wordt een bestemmingsplan opgesteld. Tijdens het doorlopen van de wettelijke 
procedure is er de mogelijkheid tot inspraak en het instellen van bezwaar en beroep.

Ligging planlocatie
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2. BELEIDSKADERS

Provinciale Structuurvisie  - Visie op Zuid-Holland (2010)

De Visie op Zuid-Holland bestaat uit de Provinciale Structuurvisie, de Verordening 
Ruimte en de Uitvoeringsagenda en is op 2 juli 2010 vastgesteld door Provinciale 
Staten.

De provinciale Structuurvisie geeft een doorkijk naar 2040 en de visie voor 2020 
met bijbehorende uitvoeringsstrategie. Er staat in hoe de provincie samen met haar 
partners wil omgaan met de beschikbare ruimte. Met de structuurvisie werkt de pro-
vincie aan een vitaal Zuid-Holland, met meer samenhang en verbinding tussen stad 
en land.

In de provinciale Structuurvisie ligt de locatie Berbée (Beeklaan) binnen de rode con-
tour, maar deze locatie was nog niet opgenomen als transformatiegebied van bedrij-
venterrein naar een woningbouwlocatie.

Op verzoek van de gemeenteraad van Hillegom hebben Gedeputeerde Staten  in het 
Ontwerp 1e Herziening Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte de transfor-
matie van het bedrijventerrein Berbee (Beeklaan) tot woningbouw inmiddels opge-
nomen. Dit ontwerp ligt in de periode van 19 oktober t/m 29 november 2010 ter 
inzage. De vaststelling van deze  1e herziening door Provinciale Staten is in februari 
2011.

Uitsnede functiekaart Structuurvisie
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Stedenbaan (2007)
Stedenbaan richt zich op het beter benutten en versterken van bestaande steden 
en dorpen en bestaande infrastructuur van het hoofdrailnet van de Zuidvleugel van 
de Randstad. Stedenbaan is een initiatief van de samenwerkende overheden van de 
Zuidvleugel: de Provincie Zuid-Holland, stadsgewest Haaglanden, stadsregio Rotter-
dam, de gemeenten Den Haag en Rotterdam en de regio’s Drechtsteden, Midden-
Holland en Holland-Rijnland. Het Stedenbaantraject bestaat uit de “Oude lijn” van 
Hillegom en Sassenheim, via Leiden, Den Haag en Gouda en Rotterdam.

De overheden in de Zuidvleugel van de Randstad werken samen met NS en ProRail 
aan:

vergroten van de bijdrage van de trein aan de bereikbaarheid en de mobiliteit • 
aan de Zuidvleugel;
het versterken van de kracht van de dorpen en steden door bundeling van wonin-• 
gen, kantoren en voorzieningen rond de bestaande treinstations en door realisa-
tie van aantrekkelijker en sociaal veiliger stationsomgevingen;
een betere bereikbaarheid van stations (lokaal en regionaal) per openbaar ver-• 
voer, fiets en auto;
een goed OV-netwerk dat als ruggengraat dient voor ruimtelijke ontwikkelingen;• 
het beperken van milieubelasting en de aantasting van het landelijk gebied.• 

Kern van de Stedenbaanaanpak is dat de Stedenbaanpartners (overheden, NS en 
ProRail) met elkaar bindende uitvoeringsafspraken maken en de uitvoering van 
Stedenbaan bewaken door middel van de jaarlijkse Stedenbaanmonitor.

De locatie Berbée (Beeklaan) ligt binnen het invloedsgebied van het station in het 
kader van Stedenbaan. De gemeenteraad heeft in de brief van 31 augustus 2010 
aan Gedeputeerde Staten het belang van Stedenbaan ondersteunt en is bereid om 
samen met Holland Rijnland, in het kader van de gebiedsuitwerking Haarlemmer-
meer-Bollenstreek, te zoeken naar mogelijkheden voor Stedenbaan binnen de regio, 
waarvan een aantal al in de Stedenbaanmonitor staat benoemd, zoals de locaties 
Veelzorg en Berbée. De huidige ontwikkeling van de locatie Berbée past binnen het 
Stedenbaanbeleid.
 
Regionale Structuurvisie Holland Rijnland (2009)
Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten: Alphen aan 
den Rijn, Kaag en Braassem, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuw-
koop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten 
en Zoeterwoude. De regionale structuurvisie heeft geen wettelijk karakter, omdat 
regio’s niet verplicht zijn een structuurvisie op te stellen. De besluiten in deze visie 
zijn leidend voor structuurvisies en nota’s van de gemeenten. De structuurvisie is 
vastgesteld door het Algemeen bestuur van Holland Rijnland. Daarmee hebben de 
deelnemende gemeenten zich verbonden en moeten zij, als ze willen afwijken van de 
afspraken in de visie, op regionaal niveau een oplossing vinden. 
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Op de visiekaart 2020 van de Regionale structuurvisie is de locatie Beeklaan binnen 
het stedelijk gebied als bedrijventerrein aangeduid. Wat betreft nieuwbouw wordt 
ingezet op inbreiding en herstructurering (minimaal 70% van de nieuwbouw). Cluste-
ring en inbreiding van woningbouw heeft een sterke voorkeur om aantasting van het 
open landschap te voorkomen. In de gehele regio worden in de periode 2000-2020 
33.000 woningen gerealiseerd. De structuurvisie van de gemeente Hillegom is mee-
genomen bij het opstellen van deze visie. 

De ontwikkeling van woningbouw op de locatie is niet in strijd met de regionale struc-
tuurvisie Holland Rijnland. De regionale structuurvisie is in augustus 2009 door het 
Algemeen bestuur van Holland Rijnland vastgesteld. 

Uitsnede Regionale Structuurvisie Holland Rijnland

Intergemeentelijke structuurvisie Greenport (2009)
De intergemeentelijk structuurvisie kan gezien worden als een deeluitwerking van 
de Regionale Structuurvisie van Holland Rijnland. De Regionale Structuurvisie Hol-
land Rijnland heeft geen wettelijk karakter zoals de wettelijk verplichte, zelfbindende 
structuurvisies van gemeente, provincie en Rijk. In tegenstelling tot de Regionale 
Structuurvisie heeft de Intergemeentelijke Structuurvisie voor de Duin- en Bol-
lenstreek, na vaststelling door de gemeenteraden, voor de gemeenten wel een 
zelfbindend karakter. Alle beschikbare documenten, zoals structuurvisies, bestem-
mingsplannen en gebiedsuitwerkingen zijn in deze intergemeentelijke structuurvisie 
meegenomen. 

De locatie Beeklaan ligt binnen het gebied dat aangeduid wordt als woningbouw tot 
2030 binnen de rode contour. Het transformeren van het gebied naar woningbouw 
past daarmee binnen de doelstellingen van de intergemeentelijke structuurvisie 
Greenport. De intergemeentelijke structuurvisie Greenport is vastgesteld in decem-
ber 2009 door de gemeenteraden van Hillegom, Noordwijk, Teylingen, Noordwijker-
hout, Lisse en Katwijk. 
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Uitsnede Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport

Ruimtelijk perspectief 2030 (2008)
Op 12 februari 2008 hebben de gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Noordwij-
kerhout het Ruimtelijk perspectief 2030 vastgesteld. De gemeenten gaan voor een 
sterke Greenport die goed ontsloten is, waar het uitstekend dorps wonen en prima 
recreëren is. Daarbij blijft het open landschap in stand, maar is tegelijk ruimte voor 
vitaliteit en dynamiek. Woningbouw dient tot 2030 met name binnen de rode con-
tour te worden gerealiseerd. Hierbij wordt voorzien in eigen behoefte en die van de 
omliggende regio. Na 2030 is er ook een bescheiden toename in de woningbehoefte 
te verwachten. De Zanderij en het gebied ten westen van de spoorlijn zijn aangewe-
zen als gebieden waar ontwikkelingen na 2030 niet onmogelijk gemaakt moeten 
worden. In deze gebieden is het van belang geen ontwikkelingen toe te staan die 
later met veel geld en moeite misschien weer ongedaan moeten worden gemaakt. 
De locatie ligt binnen het gebied van de rode contour en is als functie bedrijventer-
rein dat geïntensiveerd en ge-upgrade kan worden aangegeven. 

Woningbouwontwikkeling op de locatie Beeklaan past binnen de uitgangspunten 
van het Ruimtelijk perspectief 2030. De locatie wordt qua ruimtegebruik geïntensi-
veerd en er worden woningen binnen de rode contour gerealiseerd.
 

Uitsnede Ruimtelijk perspectief 2030          Uitsnede locatie
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Structuurvisie Hillegom (2008)
De gemeente Hillegom heeft een structuurvisie opgesteld. De structuurvisie is 
vastgesteld op 11 december 2008. Aan de hand van een aantal thema’s (land-
schap, bollengebied, wonen, bedrijvigheid, voorzieningen en bereikbaarheid) is het 
toekomstbeeld van Hillegom over circa 10 jaar geschetst. In het voorkeursmodel 
(zie afbeelding) dat bij de structuurvisie hoort zijn de (bij de gemeente) bekende 
inbreidingslocaties weergegeven. Op nieuwe inbreidinslocaties wordt gerekend met 
een gemiddelde woningdichtheid van 30 woningen per hectare. Per locatie moet 
nader worden bekeken welk type woningen en welke dichtheid het meest passend 
zijn. Hierbij dient als uitgangspunt het realiseren van een enigzins dorpse sfeer met 
ruimte voor groen en speelvoorzieningen.  

De locatie Beeklaan wordt in de Structuurvisie Hillegom genoemd als belangrijke 
inbreidingslocatie en past daarmee binnen het beleidskader.

Uitsnede Gemeentelijke structuurvisie

Structuurvisie thema Wonen 2009-2013 en Uitvoeringsprogramma 2009
Met het vaststellen van haar structuurvisie wil de gemeente deze visie vertalen 
naar locaties en met belanghebbenden hierover (exploitatie-)afspraken maken. In 
de Structuurvisie thema Wonen en Uitvoeringsprogramma 2009 is de kwalitatieve 
richting voor locatieontwikkeling uitgewerkt. Dit biedt een stevige onderbouwing voor 
het gesprek met ontwikkelaars en een belangrijk en realistisch richtinggevend ka-
der voor bestemmingsplannen. Met name wordt richting gegeven aan woonwensen, 
doelgroepen, woonkwaliteiten, woontypologieën, etc.. Bij locatieontwikkeling dient 
rekening te worden gehouden met deze thema-uitwerking van de structuurvisie. De 
Structuurvisie thema Wonen en Uitvoeringsprogramma 2009 is vastgesteld op 8 
oktober 2009.
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De locatie Beeklaan wordt als ‘ zacht plan’ aangeduid. Dit betekent dat deze ontwik-
keling zich in een prille planfase bevindt dan bijvoorbeeld de harde plannen en dat 
de genoemde getallen niet hard zijn. In het uitvoeringsprogramma wordt een verde-
ling aangehouden van eengezinswoningen  < €150.000 (starters), eengezinswonin-
gen tussen de €200.000 en €250.000, eengezinswoningen > €250.000 en vrij in 
te vullen. Het aandeel te realiseren sociale woningen ligt op 14%. Dit lage aandeel 
sociale woningen hangt samen met het lage aandeel nultredenwoningen op deze 
locatie in verband met de afstand tot het centrum (voorzieningen).

Op basis van een ingediende motie heeft de gemeenteraad op 9 september 2010 
besloten, in afwijking van het Uitvoeringsprogramma thema Wonen voor de locatie 
Beeklaan, 30% sociaal op te nemen in plaats van 14 % sociaal. Het plan is op basis 
hiervan aangepast door aan de randen, langs het spoor en langs de Beeklaan een 
beperkte verdichting toe te passen. Daarmee past het plan binnen de opgave voor 
30% sociale woningbouw.

Hillegoms verkeers- en vervoersplan (2009)
In het HVVP geeft de gemeente Hillegom haar visie ten aanzien van verkeersveilig-
heid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Voor deze thema’s worden in het verkeers- en 
vervoersplan verschillende uitwerkingen gegeven, waaronder Duurzaam Veilig, het 
fietsverkeer stimuleren, het stimuleren en optimaliseren van het openbaar vervoer, 
voldoende parkeerruimte en aandacht voor milieu in de vorm van het milieubeleids-
plan, geluidsplan en luchtkwaliteit. Voor nieuwe ontwikkelingen dient dan ook aan-
dacht te worden besteed aan en dienen afwegingen te worden gemaakt op basis van 
deze thema’s binnen het verkeers- en vervoersplan.

Voor de herontwikkeling van de locatie Beeklaan dient rekening te worden gehou-
den en ingespeeld te worden op onder andere de ligging nabij het station, goede 
verkeersveilige infrastructuur en voldoende parkeerplaatsen. Voor het parkeren is de 
normering van de CROW van toepassing. (zie paragraaf parkeren pag. 26)

Milieubeleidsplan 2008-2011 Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout (2008) 
De gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout hebben een gezamenlijk milieu-
beleidsplan. Dit milieubeleidsplan is geschreven voor de periode van 2008 tot en 
met 2011. Met dit milieubeleidsplan willen de gemeenten Hillegom, Lisse en Noord-
wijkerhout werken aan behoud en verbetering van de milieukwaliteit in de gemeente 
en een bijdrage leveren aan het oplossen van milieuproblemen op grotere schaal. 
Daarnaast is het milieubeleidsplan bedoeld als een kader voor toekomstige beslui-
ten. In het milieubeleidsplan zijn dit ambities benoemd. Bij besluiten over ontwik-
kelingen en activiteiten binnen de gemeenten gelden deze ambities als richtingge-
vend kader. In het besluit moet duidelijk worden hoe de ambities gerealiseerd gaan 
worden. Hieronder zijn de belangrijkste relevante ambities voor de locatie Beeklaan 
weergegeven: 

Ambities Wonen en bouwen:  
• inbreiding van nieuwe woningbouw;
• uitplaatsing van hinderlijke bedrijvigheid uit het stedelijk gebied;
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• Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw (waarin o.a. politiekeurmerk);
• Regionaal DuBoPlus Richtlijn West Holland; 
• Regionaal Klimaatbeleid.

De gemeente Hillegom en ontwikkelaar maken in het vervolgtraject afspraken over 
duurzame prestaties. Gemeente, ontwikkelaar, ontwerper en bouwer stellen aan de 
hand van de afgesproken ambities een pakket maatregelen samen met het hoogste 
resultaat voor ruimtelijke, sociale, milieu en economische kwaliteit (People, Planet, 
Profit).
 
Stedelijk Waterplan (2008)
De gemeente Hillegom heeft een Stedelijk Waterplan op laten stellen waarin de am-
bities, ruimtelijke ontwikkelingen en problemen in samenhang worden beschouwd; 
een integrale (ruimtelijke) visie op het grondwater, oppervlaktewater en riolering 
wordt geformuleerd en een concreet maatregelenpakket voor de realisatie is opgeno-
men. 

Bij verdere planontwikkeling dient rekening te worden met voldoende waterkwantiteit 
en –kwaliteit. Daarbij moet onder andere aandacht worden besteed aan voldoende 
waterberging, afkoppeling van hemelwater en milieuvriendelijke oevers.

Bestemmingsplan de Zanderij (2009)
De locatie is gelegen binnen het bestemmingsplan De Zanderij. Hieronder is een 
deel van de bestemmingsplankaart afgebeeld. De locatie heeft nu een bedrijfsbe-
stemming en wordt omringd door woningbouw. Ten noorden van de locatie, aan de 
Parallelweg 101, is nog een ander bedrijf gehuisvest. Voor deze locatie geldt een 
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van woondoeleinden en verblijfsdoeleinden. Er 
zijn in de nabijheid geen bedrijven gelegen die eventuele ontwikkelingen in het plan-
gebied belemmeren.

         

Uitsnede Bestemmingsplan de Zanderij
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Binnen het vigerend bestemmingsplan past de voorgestane ontwikkeling niet. Om 
de gewenste woningbouwontwikkeling mogelijk te maken dient een nieuw bestem-
mingsplan te worden opgesteld.

Speelruimteplan “Buiten spelen, ja leuk!” (2003)
In het Speelruimteplan van de gemeente Hillegom wordt de relatie gelegd tussen de 
leeftijd van de jeugd en de directe aanwezigheid van speelvoorzieningen en demo-
grafische ontwikkelingen. De jeugd wordt in drie groepen ingedeeld, namelijk: kind 
(0-5 jaar), jeugd (6-11 jaar) en jongeren (12-18 jaar). 
Afhankelijk hoe invulling wordt gegeven aan een gebied dient een inschatting te wor-
den gemaakt van het kinderaantal in de verschillende leeftijdscategorieën. Daarop 
wordt de invulling van de speelvoorzieningen en de keuze voor een bepaalde leef-
tijdsgroep gebaseerd. Bij de invulling van een formele speelplek gaat de voorkeur uit 
naar het gebruik van duurzame materialen met gevarieerde speelmogelijkheden.
  
Voor de locatie Beeklaan dient een formeel speelterrein voor de leeftijdscategorie 
0-5 jaar te worden ingericht. daarnaast nog vijf speelaanleidingen voor de categorie 
0-11 jaar binnen het plangebied. Dit kan zijn in de vorm van hinkeltegels, betonnen 
poefs, paaltjes en gekleurde voetstappen.

Welstandsnota (2008)
De welstandsnota van de gemeente Hillegom is op 15-5-2008 vastgesteld. De wel-
standsnota bevat geen welstandscriteria voor grotere (her)ontwikkelingsprojecten 
die de bestaande ruimtelijke structuur en karakteristiek doorbreken. Dergelijke 
welstandscriteria kunnen namelijk niet worden opgesteld zonder dat er een concreet 
stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt. 

Voor de grotere (her)ontwikkelingsprojecten wordt de volgende procedure beschre-
ven.  Het opstellen van welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten vormt een 
vast onderdeel van de stedenbouwkundige planvoorbereiding. De criteria worden 
opgesteld door de stedenbouwkundige of de supervisor, in overleg met en na advies 
van de welstandscommissie en vastgelegd in een beeldkwaliteitplan. De gemeente-
raad stelt dit beeldkwaliteitplan vervolgens vast ter aanvulling op de welstandsnota. 
Een beeldkwaliteitplan wordt gekoppeld aan de reguliere inspraakregeling bij de 
stedenbouwkundige planvoorbereiding. Het beeldkwaliteitplan moet zijn vastgesteld 
voordat de planvorming van de concrete bouwplannen start en worden bekend ge-
maakt aan alle potentiële opdrachtgevers in het gebied. 

Bij de volgende planfase, het opstellen van een stedenbouwkundig plan, dient een 
beeldkwaliteitplan te worden opgesteld in samenspraak met de welstandcommissie.
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3. MILIEU- EN OVERIGE UITGANGSPUNTEN

Bodem
Voor de herontwikkeling van de locatie Beeklaan en in het kader van het op te stellen 
bestemmingsplan, dient onderzocht te worden of de bodem ten aanzien van milieu-
hygiënische aspecten geschikt wordt geacht voor het beoogde gebruik, namelijk wo-
ningbouw. Tevens worden verdachte locaties ten aanzien van bodemverontreiniging 
in beeld gebracht.
Momenteel is onder andere het transportbedrijf Berbée gevestigd op de locatie. Om 
vast te kunnen stellen of in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden, die de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem nadelig hebben beïnvloed en om verdach-
te deelgebieden in kaart te brengen, wordt de methodiek van het protocol NEN 5725 
Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek 
(2009; type standaard) gehanteerd. Hierbij worden ook de gevolgen van de geplande 
ontwikkeling voor de in de grond aanwezige of te verwachten waarden onderzocht. 
Daarnaast wordt een veldinspectie uitgevoerd inclusief een analytisch-chemisch 
onderzoek. Op het terrein is een aantal ondergrondse tanks, een wasplaats en een 
tankplaats voor vrachtwagens aanwezig. Derhalve dient er een onderzoek te worden 
uitgezet conform de methodiek van het protocol NEN 5749 onderzoeksstrategie voor 
een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke ver-
ontreinigingskern (VEP) en één of meer ondergrondse opslagtanks (VEP-OO). 

Vanwege de beoogde functiewijziging naar wonen dient conform het bovenstaande 
een bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Flora en fauna
Voor het project zal een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk zijn. Bij een bestem-
mingsplanwijziging, die in een ruimtelijk ingreep voorziet, dient te worden nagegaan 
of er sprake kan zijn van invloeden op beschermde natuurwaarden. Het plangebied 
is op ongeveer 1,7 kilometer gelegen van het Natura2000gebied ‘Kennemerland-
Zuid’ (Habitatrichtlijn). Deze gebieden worden beschermd in de Natuurbeschermings-
wet. Om te kunnen vaststellen in hoeverre het project effecten op het gebied van 
beschermde natuurwaarden veroorzaakt zal er een quickscan flora en fauna worden 
uitgevoerd. In de toekomstige situatie zal het terrein als woongebied ingericht wor-
den. Een ecologische quickscan kan aangeven in hoeverre de bestaande flora en 
fauna benadeeld wordt en in hoeverre dat eventueel gecompenseerd moet worden. 
De quickscan flora en fauna bestaat uit een ruimtelijk-ecologische beschrijving van 
het plangebied en de directe omgeving, een veldverkenning en een interpretatie van 
bestaande verspreidingsgegevens van (beschermde) soorten. Dit onderzoek geeft 
een eerste inzicht in de aanwezige biotopen en soorten en de mogelijke gevolgen in 
het kader van de natuur wet- en regelgeving. 

Vanwege de mogelijke effecten van het project op de eventueel aanwezige be-
schermde natuurwaarden dient onderzoek (quick scan) plaats te vinden.
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Externe veiligheid en milieuhinder bedrijvigheid
Externe Veiligheid is een verplicht onderdeel dat onderzocht moeten worden in het 
kader van een nieuwe planontwikkeling. Het doel van het onderzoek is aan te tonen 
dat het plangebied geen onaanvaardbare risico’s veroorzaakt voor de omliggende be-
bouwing. Daarnaast wordt onderzocht of de omgeving geen onaanvaardbare risico’s 
veroorzaakt voor de te ontwikkelen voornemens, woningbouw in dit geval. 

Inrichtingen
Op circa 800 meter van het plangebied ligt Draka Interfoam. Dit bedrijf valt onder 
het besluit externe Veiligheid en onder het Besluit risico’s zware ongevallen. Voor het 
plangebied is Draka niet relevant. Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van 
Draka. 

Spoor
De marktprognose vervoerscijfers 2010-2020 van ProRail (Marktverwachting vervoer 
gevaarlijk stoffen per spoor, 26 september 2007, Prorail) voorziet geen transport van 
gevaarlijke stoffen over deze spoorlijn. Incidenteel kan er, in geval van omleidingen, 
een transport van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Dit geeft geen significante externe 
veiligheidsrisico’s. Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor is dus geen be-
lemmering voor de ruimtelijke ontwikkelingen van het plangebied. 

Hoge drukaardgasleidingen
Op meer dan 700 meter van het plangebied ligt hogedruk aardgasleiding W535 12 
KR (12 inch, 40 bar). Het plangebied ligt buiten het effectgebied van deze aardgaslei-
ding.

Gezien de afstand of het risico van de locatie ten opzichte van het invloedsgebied 
van inrichtingen is onderzoek in het kader van externe veiligheid niet noodzakelijk.

Akoestiek
De locatie Beeklaan ligt binnen de geluidzones volgens de Wet geluidhinder van de 
N442 (Beeklaan), de spoorlijn Leiden – Haarlem, de Parallelweg, de 2e Loosterweg 
en de 3e Loosterweg. Voor deze wegen en de spoorlijn moet akoestisch onderzoek 
uitgevoerd worden naar de geluidbelasting vanwege deze bronnen ter plaatse van het 
plangebied. 

Er is een quick scan geluid uitgevoerd en tevens een onderzoek naar de mogelijkhe-
den van verlenging van het eventueel toekomstige geluidscherm langs het spoor. Dit 
alles om de mogelijkheden voor woningbouw op de locatie Beeklaan te onderzoeken. 
Er zijn twee bronnen van invloed op de locatie: de Provinciale weg N442 en de spoor-
lijn Haarlem-Leiden. De conclusie uit dit onderzoek luidt dat woningbouw mogelijk is 
mits voldaan wordt aan de volgende eisen:
De gemeente moet een hogere grenswaarde vaststellen waaraan zij eisen kunnen 
stellen zoals de stedenbouwkundige situering van woningen. De geluidsbelasting voor 
het railverkeer en wegverkeer moet lager zijn dan de maximale ontheffingswaarde. 
Hiertoe moet een berekening worden gemaakt volgens SRM-II. Daarnaast heeft het 
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onderzoek naar verlenging van het toekomstige geluidscherm uitgewezen dat verlen-
ging van een saneringscherm met 90 m., met of zonder raildempers of plaatsing van 
een 4 meter hoog geluidscherm langs het spoor, akoestisch niet noodzakelijk is.
Bij de verdere ontwikkeling van deze locatie dient het geluidaspect in de verschil-
lende fases van ontwikkeling en de indeling van de locatie mee te worden gewogen. 
Daarbij dient tevens het hogere grenswaardenbeleid van de gemeente Hillegom te 
worden betrokken. 

Overzichtskaart verkeerslawaai

Bij verdere planuitwerking dient het akoestisch aspect van zowel spoor- als verkeer-
lawaai nader onderzocht te worden en zal mede bepalend zijn voor de inrichting en 
vormgeving van het nieuwe woongebied. 

Water
De waterbeheerder in dit plangebied is het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bij 
ruimtelijke ontwikkelingen waarbij het verhard oppervlak toeneemt en/of waarbij 
het waterbergend vermogen afneemt moeten maatregelen worden getroffen om de 
negatieve effecten (grotere aan- en afvoer van water) te voorkomen. Uitgangspunt is 
dat dit plaatsvindt in het plangebied. Hierbij wordt de zogenaamde 15% regel gehan-
teerd: indien een initiatiefnemer meer dan 500 m2 maar minder dan 10.000 m2 ver-
hard oppervlak wil aanleggen, dient de initiatiefnemer minimaal 15% van het nieuw 
aan te leggen verhard oppervlak te reserveren voor extra open water. Boven de 
10.000 m2 verhard oppervlak dient eveneens 15% te worden gecompenseerd, waar-
bij onderbouwd middels bergingsberekeningen maatwerk geleverd dient te worden.

Het huidige terrein van de locatie Beeklaan is volledig verhard. Met de herontwik-
keling naar woningbouw neemt het verhard oppervlak juist af. Daarnaast vindt er 
afkoppeling van hemelwater plaats. Watercompensatie speelt dus geen rol bij voor-
gestelde herontwikkeling. Dit is in een overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland 
besproken evenals eventuele technisch te nemen maatregelen aan en oevers en wa-
tergangen. Vooralsnog ziet het Hoogheemraadschap geen problemen. In het kader 

48-53 dB

53-58 dB

58-63 dB

63-68 dB
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van de stedenbouwkundige planontwikkeling wordt het Hoogheemraadschap hierbij 
betrokken.  

In het kader van de planologische functiewijziging van de locatie dient er een wa-
tertoets te worden opgesteld waarin aangetoond wordt hoe de watercompensatie 
plaats vindt en welke kwalitatieve maatregelen worden genomen. 

Luchtkwaliteit
De Wet milieubeheer, titel 5.2, schrijft voor dat bij het wijzigen van een planologische 
situatie (o.a. bij een nieuw bestemmingsplan) getoetst moet worden of de nieuwe 
situatie bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. In de wet wordt het 
begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) gehanteerd. Het NIBM hanteert normen 
wanneer een plan zorgt voor een verslechtering van de luchtkwaliteit. 
Er worden minder dan 1.500 woningen en minder dan 100.000 m2 bvo kantoor 
gerealiseerd. Het betreft de nieuwbouw van maximaal 120 woningen. Volgens bijlage 
3B van de Regeling “niet in betekenende mate ”draagt het plan hierdoor “niet in be-
tekenende mate” bij. Er hoeft daarom niet getoetst te worden aan de grenswaarden. 
In dit geval is er geen sprake van een gevoelige bestemming in het kader van het 
Besluit gevoelige bestemmingen. 
Om inzicht te geven in de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging als gevolg 
van het plan kunnen de concentraties uit de digitale saneringstool (3.1), die behoort 
bij het NSL (beschikbaar gesteld door de ministeries van Vrom en Verkeeer en Wa-
terstaat) worden gebruikt. Uit de saneringstool 3.1.blijkt dat de concentraties stik-
stofdioxide en fijn stof ter plaatse van de dichtst bijgelegen drukke doorgaande weg, 
Wilhelminaweg/Beeklaan (N442), respectievelijk 23,7 µg/m3 (2011) en 17,8 µg/m3 
(2011 met zeezoutaftrek) bedragen. Hiermee wordt voldaan aan de ambitie uit het 
milieubeleidsplan 2003-2010 van de Milieudienst West-Holland. Er zijn geen belem-
meringen voor het plan met betrekking tot de luchtkwaliteit.

Met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit is er geen nader onderzoek noodzakelijk 
gezien de geringe omvang van de ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de effecten van 
de ontwikkeling op de omgeving als de effecten van de omgeving op de ontwikkeling.

Archeologie
Hiernaast is een detail van de archeologische vindplaats- en verwachtingenkaart af-
gebeeld van de gemeenten Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse. Deze vormt de basis 
voor het gemeentelijk archeologiebeleid. 
De strook langs de 2de Loosterweg heeft een hoge archeologische verwachtings-
waarde. Hier is een inventariserend archeologisch onderzoek noodzakelijk. De rest 
van het plangebied heeft een lage archeologische verwachtingswaarde; hiervoor 
moet een verkennend archeologisch onderzoek naar de aanwezigheid en intactheid 
van de voet van de strandwal plaatsvinden.

Gezien de te verwachten archeologische waarden van de locatie is een inventarise-
rend archeologische onderzoek noodzakelijk. 
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Uitsnede archeologische waardenkaart Hillegom

Kabels en leidingen
Voor de locatie is een klic-melding uitgevoerd. In de zuidwesthoek van het plange-
bied is een watertransportleiding van Dunea gelegen die mogelijk van invloed is op 
de uiteindelijke stedenbouwkundige invulling van de locatie. Verder zijn er binnen het 
plangebied geen kabels en leidingen gelegen die de ontwikkelingen belemmeren. 
Leidingen lopen allemaal aan de randen van het plangebied en onder de openbare 
weg. Wel is er een traforuimte aan de rand van het plangebied gesitueerd (zuid-west-
hoek). Deze is echter buiten de plangrens gesitueerd. In overleg met de energiemaat-
schappij wordt onderzocht of deze traforuimte in het plan kan worden geïntegreerd.

Bij verdere planuitwerking dient rekening te worden gehouden met de aanwezige wa-
tertransportleiding. In de volgende planfase wordt onderzocht wat de mogelijkheden 
zijn om deze ruimtelijk in te passen conform de criteria van de beheerder (Dunea). 
Verder hoeft geen rekening te worden gehouden met belangrijke bestaande (hoofd) 
kabels - en leidingtracés.

Duurzaamheid
Duurzame ontwikkeling
De gemeente Hillegom hanteert voor de duurzame ontwikkeling het Regionaal Beleids-
kader Duurzame Stedenbouw (RBDS). Dit instrument is bedoeld om de milieuambities 
en andere duurzaamheidaspecten een volwaardige plaats te geven in de ontwikke-
ling van ruimtelijke plannen voor gebieden > 1 hectare. Duurzaamheid is hierbij ruim 
gedefinieerd als ‘People, Planet, Profit’ (PPP). Dit betekent dat naast ambities op het 
gebied van milieu ook maatschappelijke/sociale en economische ambities een plek 
hebben gekregen in het beleid. Een ambitietabel maakt deel uit van het RBDS.  

DuBoPlus-Richtlijn
De gemeente Hillegom hanteert als uitgangspunt bij bouwprojecten [woningbouw, uti-
liteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw voor zowel nieuwbouw als renovatie) de 
Regionale DuBoPlus Richtlijn 2008 als duurzaam bouwen-maatlat. De nagestreefde 
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kwaliteit en duurzaamheid van het project worden op basis van een overeenkomst tus-
sen de gemeente en de ontwikkelaar geborgd. 

Klimaatprogramma
In 2008 heeft de gemeente Hillegom in samenwerking met de Milieudienst het Plan 
van aanpak regionaal Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek 
vastgesteld. 
Dit programma kent onder meer een relatie met ruimtelijke ordening, doordat bij ont-
wikkelingen vanaf 50 woningen of 5.000 m2 BVO bedrijfsgebouwen de kansen voor 
CO2-reductie in aanmerking genomen dienen te worden en vanaf 200 woningen of 
20.000 m2 BVO bedrijfsgebouwen een energievisie ontwikkeld dient te worden. Doel 
hierbij is om te komen tot 18 -100 % reductie van de CO2-uitstoot, afhankelijk van de 
schaal van de ruimtelijke ontwikkeling. 

Bij de verdere planuitwerking dient het aspect duurzaamheid, op basis van het gel-
dende beleid, te worden betrokken en verwerkt. 
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4. STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN 

Om met de herontwikkeling van de locatie Beeklaan ruimtelijk en programmatisch een 
goede aansluiting te krijgen bij de directe omgeving is allereerst een analyse uitge-
voerd. Daarbij is met name gekeken naar het landschap, de directe omgeving van en 
bebouwing rondom de locatie en naar herkenbare stedenbouwkundige structuren. Op 
basis van deze analyse is een eerste schets gemaakt, het Ruimtelijk concept waarmee 
vervolgens een richting en uitgangspunten bepaald kunnen worden ten aanzien van 
onder andere woningbouwprogramma, ontsluitingsstructuur, groen en parkeren. 

Analyse
Het plangebied ligt aan de westzijde van Hillegom. Nagenoeg bij de grens van de 
gemeente. Het gebied ligt ingeklemd tussen het spoor en Parallelweg en de 2e Loos-
terweg. Op een afstand van ongeveer 750 meter ligt het NS-station van Hillegom. Het 
centrum van Hillegom is direct bereikbaar via de Beeklaan en Wilhelminalaan en ligt 
op ongeveer 1200 meter van de locatie. De Zilk ligt op circa 1400 meter.

De noord- en oostzijde van de locatie grenst aan de bestaande bebouwing van 
respectievelijk de  Spoorlaan en 2e Loosterweg. De westzijde van de locatie grenst 
deels aan de bestaande bebouwing van de Parallelweg. Door de inklemming tussen 
spoor en 2e Loosterweg en omdat het gebied aan de achterzijde van bebouwings-
linten ligt heeft het een geïsoleerd karakter. Aan de Beeklaan presenteert de locatie 
zich juist door de hier aanwezige openheid en het royale zicht er op.

De Zilk

Hillegom

De Zilk

Hillegom

Zanderijpolder

D
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l i g g i n g  e n  l a n d s c h a p p e l i j k e  e e n h e d e n

- geïsoleerde ligging
- ingeklemd tussen spoor, 2e Loosterweg en Beeklaan
- tussen de Zilk en Hillegom

o m r i n g d  d o o r  b e b o u w i n g s l i n t e n

- historische bebouwingslinten
- grenzend aan achterkanten
- openheid aan de Beeklaan

z i c h t  e n  l i j n e n  i n  h e t  l a n d s c h a p

- talud spoorweg belemmert uitzicht vanaf maaiveld
- langs spoor in zuidwestelijke richting een wijds uitzicht
- sloten bepalen richting van het landschap
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- sloten bepalen richting van het landschap
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Het plangebied ligt op de rand van het open landschap. In de zuidwestelijke richting 
is een wijds uitzicht over de bollenvelden, aan de westzijde wordt dit zicht belem-
merd door het spoortalud. De sloten in het landschap bepalen in sterke mate de 
verkavelingstructuur van de omliggende gebieden. 

Ruimtelijk concept

Op basis van een ingediende motie heeft de gemeenteraad op 9 september 2010 
besloten, in afwijking van het Uitvoeringsprogramma thema Wonen voor de locatie 
Beeklaan, 30% sociaal op te nemen in plaats van 14 % sociaal. Het plan is op basis 
hiervan aangepast door aan de randen, langs het spoor en langs de Beeklaan een 
beperkte verdichting toe te passen. Daarmee past het plan binnen de opgave voor 
30% sociale woningbouw.

Voor de invulling van de locatie is het van belang aan te sluiten op de bestaande 
lintstructuren van de Parallelweg en de 2e Loosterweg. Daarnaast dient de aanwe-
zige geluidhinder afkomstig van het spoor en de Beeklaan te worden afgeschermd.  
Dit kan in de vorm van (gestapelde) woonbebouwing of andere vormen van afscher-
ming zoals een (groene) geluidwal al dan niet gecombineerd met water. Door middel 
van een kwalitatief hoogwaardige en eenduidige inrichting en architectuur dient hier 
vorm aan gegeven te worden.  

De locatie ligt aan de rand van de gemeente Hillegom en kan daarmee tevens de 
entreefunctie voor de gemeente Hillegom waarmaken. Om de hoek van het plan-
gebied aan de Paralleweg en Beeklaan (N442) te accentueren is het wenselijk een 
stedenbouwkundig of architectonisch accent te realiseren, in de vorm van gestapel-
de woningen, die deze entreefunctie kan benadrukken. Bovendien kan hiermee een 
belangrijk deel van de aanwezige geluidhinder voor het achtergebied worden afge-
schermd.Daarbij kan tevens de verdiepte ligging van de locatie ter plaatse worden 
uitgenut bijvoorbeeld ten behoeve van parkeren. 
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Luchtfoto met eerste stedenbouwkundige verkenning
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De hoofdentree van de locatie sluit aan op de bestaande rotonde. Stedenbouwkun-
dig dient hierop ingespeeld te worden. Daarnaast dient er een nevenontsluiting gere-
aliseerd te worden aan de spoorzijde van de locatie op de Parallelweg. Dit in verband 
met calamiteiten.

Voor het toekomstige woongebied wordt een sfeer van dorps wonen zoveel moge-
lijk nagestreefd welke goed aansluit bij de bestaande omgeving. Daarbij kan een 
ruimtelijke onderscheid worden gemaakt tussen het noordelijk deel van de locatie, 
dat meer aansluit bij de bestaande woonomgeving, en het zuidelijk deel dat zich 
overwegend aan de Beeklaan presenteert. Naast het gebruik maken van bestaande 
ruimtelijke elementen als water en groen dient woningtypologisch en architectonisch 
aangesloten te worden bij de bestaande woonomgeving. Een eigentijdse invulling 
met een mix van grondgebonden en gestapelde woningen in een overwegend dorpse 
setting, opgebouwd met een traditionelere architectuur al dan niet met kap, past 
daar goed bij. Qua bouwhoogte wordt uitgegaan van maximaal twee bouwlagen met 
een kap voor de grondgebonden woningen en maximaal vier bouwlagen boven de 
kruin van de aanliggende weg voor het stedenbouwkundig accent, waarbijde 1e laag 
benut wordt voor parkeren.
De noordrand van de locatie bestaat uit zeer grote tuinen van bestaande woonbe-
bouwing met een overwegend groene uitstraling. Met de invulling van de locatie dient 
hierop te worden ingespeeld. In het plan dient voldoende ruimte voor groen en spe-
len te worden gerealiseerd. Centraal in het plan, als zijnde “de entree”, wordt voorge-
steld een grote groene ruimte te realiseren waar eveneens een plek voor spelen is.  

Beeldkwaliteit
Op basis van de eerste stedenbouwkundige verkenning is een aantal punten te be-
noemen waarop de beeldkwaliteit van het te ontwikkelen plan geënt dient te zijn. De 
woningtypologieën en de architectuur dienen een overwegend dorpse uitstraling te 
krijgen. De rand langs de Beeklaan en Parallelweg dient daarbij zoveel mogelijk aan 
te sluiten. Traditionele en duurzame materialen zijn daarbij het uitgangspunt evenals 
een bijbehorende detaillering. De rand bij de Beeklaan krijgt een landschappelijke 
inrichting met groen en water. 
De inrichting van het openbaar gebied dient in zijn karakter bij de gekozen architec-
tuur aan te sluiten in beeld, maar ook in kleur- en materiaalgebruik.

Eerste stedenbouwkundige verkenning
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5. PROGRAMMATISCHE UITGANGSPUNTEN

Woningbouw
Het gehele gebied wordt getransformeerd van bedrijvigheid naar een woongebied. Het 
plan zal, conform de structuurvisie thema wonen en de wens met het recente besluit 
van de gemeenteraad, vooral bestaan uit grondgebonden woningen en 30% sociale 
woningen. Het betreft hier een herontwikkeling van een inbreidingslocatie. Qua dicht-
heden en bebouwingstypologieën wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de directe om-
geving en waar ruimtelijk mogelijk c.q. programmatisch gewenst wordt op een hogere 
dichtheid gestudeerd. Het woningaantal zal daarmee tussen de 130 en 150 woningen 
liggen afhankelijk van de gekozen stedenbouwkundige opzet. Een eventueel bebou-
wingsaccent op de hoek van de Beeklaan en de Parallelweg is mogelijk om zo de en-
tree van Hillegom, na de spoorwegovergang, op gepaste ruimtelijke wijze te accentue-
ren.De dichtheid van het noordelijke plan deel blijft gehandhaafd. Met het realiseren 
van appartementen neemt de woningdichtheid voor het zuidelijke plandeel toe.   

Inrichting openbaar gebied
Verkeer
Het plangebied dient ontsloten te worden op de Beeklaan via de bestaande rotonde. 
Daarmee krijgt deze nieuwe wijk een veilige hoofdentree-aansluiting op het hoofdwe-
gennet van Hillegom. Op de Parallelweg dient een secundair aansluiting te worden 
gemaakt in verband met calamiteiten. Vanuit de gemeente ligt er de wens om het be-
staande gedeelte van de Parallelweg tot aan de Beeklaan alleen geschikt te maken 
voor langzaamverkeer. Het woongebied dient conform het verkeers- en vervoersplan 
van Hillegom ingericht te worden  als 30km-zone. 
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De toekomstige ontwikkelingen rondom de herinrichting van het stationsgebied en 
een nieuwe toegangsweg vanaf de Beeklaan langs de westzijde van het spoor naar 
het station zullen nauwlettend worden gevolgd.

Parkeren
Voor het parkeren dienen de normen uit de ASVV 2004 van het CROW aangehouden 
te worden. In het Hillegoms Verkeers- en Vervoersplan wordt hiernaar verwezen (pag 
11). Als gebiedstypering dient rest bebouwde kom, matig stedelijk, gehanteerd te 
worden. 

De bijbehorende normen zijn:
Woningen goedkoop:  1,7 pp/woning
Woningen middenduur: 1,9 pp/woning
Woningen duur:      2,0 pp/woning

Het streven is, waar mogelijk, om tenminste 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein 
te realiseren. Door de verdichting van het programma zal er deels op maaiveld onder 
de (gestapelde) bebouwing geparkeerd gaan worden. Naast het noodzakelijk parkeren 
voor de nieuw te realiseren woningen wordt tevens onderzocht of er mogelijkheden 
bestaan om de bestaande parkeerproblemen aan een deel van de Parallelweg op te los-
sen. In de stedenbouwkundige verkenning is hier rekening mee gehouden door haaks 
parkeren langs de Parallelweg te situeren. 

In de volgende planfase wordt een parkeerbalans voor het plangebied opgesteld con-
form de normen uit de ASVV 2004. Afhankelijk van de gekozen woningcategorie zullen 
er bij 130-150 woningen ongeveer 250 tot 280 parkeerplaatsen dienen te worden ge-
realiseerd.

Mogelijkheid voor parkeeroplossing Parallelweg
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Water
Voor zover watercompensatie/-kwaliteitsverbetering  voor de locatie van toepassing 
is, wordt dit met name opgelost door het verbreden of doortrekken van de bestaan-
de watergangen eventueel gecombineerd met natuurvriendelijke oevers.

Speelvoorzieningen
In het  plangebied dient voldoende speelgelegenheid voor kinderen in de verschil-
lende leeftijdscategorieen aanwezig zijn. Dit kan in de vorm van een formeel inge-
richte speelplek (bijvoorbeeld gecombineerd met groen). Bij informele plekken valt 
te denken aan brede stoepen, hofjes of plantsoenen. 

Groen
Binnen het plan dient ruimte te zijn voor een grotere centrale groene ruimte. Deze 
ruimte kan deels als speelvoorziening worden ingericht. Het is een plek die voor alle 
bewoners goed bereikbaar moet zijn en ligt bij voorkeur op een herkenbare plek in 
de buurt. 
Binnen de planontwikkeling dienen naar verhouding en passend binnen de steden-
bouwkundige en landschappelijke inrichting voldoende groen te worden aangelegd.

Huisvuilinzameling
Binnen de planontwikkeling dient rekening te worden gehouden met voldoende aan-
biedplaatsen voor huisvuilinzameling en ondergrondse wijkvoorzieningen voor pa-
pier/plastic/glas en textiel.
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