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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Economisch beleidsplan 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

- Akkoord te gaan met de aanpak om te komen tot het economisch beleidsplan 

en akkoord te gaan met de aandachtspunten daarin. 

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

- Structuurvisie Hillegom (2008) 

- Prov. structuurvisie (2010/2011) 

- Intergemeentelijke structuurvisie Greenport (2009) 

- Bedrijventerreinenstrategie van Holland Rijnland (2010/2011) 

- Agenda vrije tijd Zuid Holland/geniet van Zuid Holland (2011) 

 

Doelstelling: een economisch beleidsplan geënt op de nieuwste ontwikkelingen, op 

nationaal, provinciaal en lokaal terrein. Het versterken en uitbouwen van de economische 

structuur in al haar facetten. Groei van werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid. 

Aanpak van leegstand (centrum en bedrijventerreinen) tot het niveau van frictieleegstand 

(is tot gemiddeld 5% wat nodig is voor goede doorstroming). 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:  

Het huidige economische beleidsplan heeft een scope tot 2010. De situatie in Hillegom 

voor wat betreft de economie is gewijzigd. Ondernemers zien een teruggang in 

orderportefeuilles en ook in detailhandel is de omzet afgenomen. Deze conjuncturele 

processen, economische dynamiek en de regionale en lokale beleidskaders maken een 

herbezinning op ambities en agendering noodzakelijk. De lokale en regionale 

beleidskaders zijn hierboven aangegeven. Deze moeten betrokken worden bij de 

verschillende thema’s van het economisch beleidsplan. Daarnaast zijn er nog andere 

lokale onderwerpen  die van belang zijn bij het opstellen van dit plan. Te denken valt 

daarbij aan centrumontwikkelingen en leegstand. Leegstand is een onderwerp dat zowel 

vanuit economie als vanuit ruimtelijke ontwikkeling benaderd kan worden. Dat maakt het 

probleem complex. Economisch kijken we o.a. naar branchering en volume van leegstand, 

ruimtelijk kijken we naar mogelijk andere functies bij leegstand. In Hillegom is leegstand 

in zowel het buitengebied als in het centrum en op de bedrijventerreinen een belangrijk 

issue. Er is een leegstandsnotitie over het buitengebied besproken in de raad.  
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Afgesproken is dat er voor de raad een workshop georganiseerd gaat worden over de 

leegstand. De uitkomsten van het concept economisch beleidsplan  worden meegenomen 

als input voor de workshop. 

    

AandachtspuntenAandachtspuntenAandachtspuntenAandachtspunten::::    

Hieronder worden de aandachtspunten weergegeven die voortkomen uit de huidige 

situatie, nieuwe ontwikkelingen en/of voorgeschiedenis: 

 

• DeDeDeDe centrumontwikkelingencentrumontwikkelingencentrumontwikkelingencentrumontwikkelingen hebben tot nu toe niet geleid tot een bruisend centrum.  

Vestiging in nieuwe en leeggekomen ruimte blijft achter. Dit brengt ons tot de 

vraag hoe we de leegstand in het centrum aan kunnen pakken. Ook of we in deze 

tijd in moeten zetten op meer winkelvloeroppervlak of dat wellicht aan andere 

functies gedacht moet worden.  

• Leegstand Leegstand Leegstand Leegstand in buitengebied en op bedrijventerreinen is een probleem dat annex is 

aan leegstand centrum. Daar moeten we kijken of de bestemmingen nog passen 

bij de huidige vormen van ondernemen.    

• ‘Verdienstelijking’Verdienstelijking’Verdienstelijking’Verdienstelijking’ van de economie gaat door. Dit heeft gevolgen voor onderwijs, 

ruimtelijke ordening (meer lichte, kantoorachtige bedrijvigheid) en economische 

structuur.  

• DuurzaamheidDuurzaamheidDuurzaamheidDuurzaamheid heeft afgelopen jaren veel aandacht gekregen (duurzaamheidprijs). 

In de nog vast te stellen duurzaamheidagenda is stimuleren van maatschappelijke 

verantwoord ondernemen opgenomen. Dit nemen we mee in het nieuw Economisch 

beleidsplan. 

• GreenportGreenportGreenportGreenport is een belangrijke sector in de duin- en bollenstreek. De structuurvisie 

voorziet in een redelijk veilig gesteld teelareaal. Schaalvergroting, vraagt wel 

mogelijkheden voor schuifruimte. Dit moet regionaal opgepakt worden. 

• BedrijventerreinenBedrijventerreinenBedrijventerreinenBedrijventerreinen, , , , het bedrijventerrein Hillegommerbeek is gerevitaliseerd. Er is 

nu geen onbebouwde bedrijvengrond meer uit te geven (uitgezonderd een kavel 

op Hillegom Zuid Zuid) De bedrijventerreinenstrategie van Holland Rijnland is 

een belangrijk kader hoe we omgaan met verouderde terreinen en wanneer 

nieuwe ontwikkeld worden. Daarbij wordt de SER ladder gehanteerd.  

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.1 Nieuw plan gezien alle ontwikkelingen     

Door de economische crisis is er een forse leegstand in het buitengebied, op de 

bedrijventerreinen en in het centrum. Dit vraagt om maatregelen om dit aan te pakken. 

Daarnaast zijn er demografische ontwikkelingen en speelt de digitalisering van onze 

maatschappij een belangrijke rol.  

    

1.2 Raad wil spreken over aanpak 

De raad heeft in haar strategische raadsagenda aangegeven over de aanpak en 

gewenste inhoud van het nieuwe economisch beleidsplan te willen spreken.   
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1.3 Draagvlak is belangrijk 

Het plan wordt in overleg met meerdere partijen opgesteld, zoals ondernemers, KvK, 

HBD (hoofd bedrijfschap detailhandel), Onderwijs, Anthos, KAVB en LTO.  

Ook zetten we ‘social media’ in om een goede discussie met de ondernemers in gang 

te zetten, zie het participatiediagram. 

 

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

In de begroting 2011 is een bedrag van € 25.000,- gereserveerd voor het opstellen  

van een nieuw beleidsplan. De uitvoering van de projecten die er uit voort komen is 

niet begroot. 

    

Communicatie/Participatie:Communicatie/Participatie:Communicatie/Participatie:Communicatie/Participatie:    

De participatieladder wordt gevolgd. De participatiegraad is nivo 3: Advies vragen. 

Bij de uitwerking kan in sommige gevallen sprake zijn van nivo 4: coproductie. Dan 

gaat het over de uitwerkingen van de beleidsnota. Dit is in het participatiediagram 

aangegeven. Het diagram is bijgevoegd. Ook social media gaan ingezet worden. 

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

De nota komt met behulp van meerdere partijen tot stand. Dat vergt enige tijd 

vanwege agenda-afstemming. Het is zaak dat de beslissing over het voorstel zo 

spoedig mogelijk plaats vindt, zodat de nota op tijd gereed is. Staat in de planning 

gereed december 2011. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Bij een beleidsplan hoort een uitwerkingsplan. Kleine projecten kunnen opgevangen 

worden in de lopende begroting van economie. Als er sprake is van grote projecten 

moet daar een post voor worden opgenomen in komende begrotingen. 

    

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  J. Broekhuis 

secretaris voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Participatiediagram maken economisch beleidsplan 

- Evaluatie economisch beleidsplan 2004-2010 

Informatie bij: mw. I. de Haan, i.dehaan@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 309 


