
 

 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Kredietaanvraag Jozefpark en omgeving 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-19-086113 

datum voorstel:   6 november 2019 

datum collegevergadering:  12 november 2019 

datum raadsvergadering:  12 december 2019 

agendapunt:  12e 

portefeuillehouder:   Dhr. A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  Jessica van der Hoorn 

e-mailadres:    jessica.vanderhoorn@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

1. Voor de ontwikkeling van het Jozefpark en omgeving een krediet beschikbaar te 

stellen van € 600.000.  

2. De bijbehorende begrotingswijziging nummer A15 vast te stellen. 

 

 

 

Inleiding 

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de afronding van de planontwikkeling van 
het Jozefpark en omgeving. De beoogde ontwikkeling kent een lange voorgeschiedenis. In 
het voorjaar van 2017 kwam er een voorlopige overeenstemming tot stand tussen de 

parochie, ontwikkelaar Renward en de gemeente. Sinds het voorjaar van 2017 hebben 
Renward en gemeente gewerkt aan een verdere optimalisatie van de ruimtelijke kwaliteit 
van de planvorming. Op 3 juli 2018 heeft het college een voorkeursvariant gekozen 
waarmee het participatieproces is opgestart. In het najaar van 2018 heeft het college 
ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst.   
 
Onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling zal de herontwikkeling zijn van de 

Jozefkerk, de pastorie en het Theresiahuis. Deze worden door de ontwikkelaar behouden 
en omgevormd naar een sociaal maatschappelijke voorziening in de vorm van woon-/ 
zorgeenheden. Het “oude” deel van de Jozefschool blijft ook behouden, maar wordt 
omgevormd naar appartementen, waarbij op het bestaande schoolplein een half verdiepte 
stallingsgarage met erboven eengezinswoningen wordt ontwikkeld. De Crescendolocatie 
wordt gesloopt en door ontwikkeld naar een nieuwbouw appartementengebouw met een 

half verdiepte stallingsgarage. De reden dat deze half verdiept wordt gerealiseerd, is om 
minder grijs en meer groen binnen het plangebied mogelijk te maken. De 

voorgestelde bijdrage aan het plan Jozefpark en omgeving maakt het plan financieel 
haalbaar en daarmee op korte termijn uitvoerbaar.  

 

Het naastgelegen Leembruggen terrein wordt na afronding van het plan Jozefpark en 

omgeving ingericht als openbaar groen. De gemeente heeft de wens uitgesproken om dit 
terrein aan te laten sluiten bij de kwaliteit van het Jozefpark. Om dit te realiseren, is het 
wenselijk dat de ontwerpen en bestekken van beide plannen door dezelfde 
landschapsarchitect worden gemaakt. De gemeente draagt vanzelfsprekend de kosten 
voor het ontwerp en de uitvoering van de herontwikkeling van het Leembruggen terrein.  



 

 

 

 

Bestaand kader en context 

 Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland  

 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022  

 Woonvisie 

 

Beoogd effect 

Met de bijdrage in het plan Jozefpark en omgeving brengt de gemeente de 
herontwikkeling van een historisch en karakteristiek stukje Hillegom op gang. Historische 
gebouwen met emotionele waarde voor vele inwoners van Hillegom krijgen weer 
toekomst dankzij een nieuwe (woon-/zorg)bestemming. Voorheen weinig toegankelijk 
groen krijgt aanzienlijk meer gebruikswaarde door dit open te stellen voor iedereen en op 
termijn door een verbinding te maken tussen het Jozefpark en het naastgelegen 

Leembruggen terrein. Tot slot geven de plannen de zekerheid dat deze beeldbepalende 
markering van ons centrum behouden blijft.  
 

 

Argumenten 

1.1. De bijdrage van de gemeente maakt het plan haalbaar. 

Het Jozefpark betreft een combinatie van herbestemming van historische gebouwen en 

nieuwbouw. Een dergelijke ontwikkeling is lastig rendabel te krijgen. Dat maakt een 

gemeentelijke bijdrage noodzakelijk om het plan doorgang te laten vinden.  

  

2.1 De raad heeft het budgetrecht 

De raad heeft het budgetrecht en dient deze wijziging ten opzichte van de 

primaire begroting 2019 de vast te stellen.  

 

 

 

Kanttekeningen 

1. In april 2017 is in het kader van de zogeheten water bij de wijndeal aan de 

ontwikkelaar een gemeentelijke bijdrage toegezegd van 200.000 euro voor een integrale 

(her)ontwikkeling van het Jozefpark en omgeving.  

Deze bijdrage was gebaseerd op een plan met veel parkeren op maaiveld en op basis van 

een opbrengst van de gemeentelijke eigendommen gebaseerd op de huidige bestemming. 

Als gevolg van het doorlopen participatietraject voor omwonenden is de gemeentelijke 

bijdrage begin 2018 opgehoogd naar 600.000 euro voor een plan (voorkeursvariant) 

waarbij een zeer groot deel van het parkeren half verdiept gaat worden opgelost. 

Deze gemeentelijke bijdrage is vervolgens vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar. 

In de uitwerking naar een anterieure overeenkomst is er tussen gemeente en 

ontwikkelaar vervolgens tot medio 2019 langdurig gesproken over de vraag of de 

toegezegde gemeentelijke bijdrage voldoende was en daarmee verantwoord is of dat deze 

gemeentelijke bijdrage juist te hoog of te laag was en deze dus bijgesteld zou moeten 

worden. Dit laatste met name vanwege de gewijzigde (woning)marktomstandigheden 

tussen begin 2017 en eind 2019 (mogelijk gestegen waarde van inbreng gemeentelijke 

eigendommen versus gestegen bouwkosten voor ontwikkelaar). 

Daarnaast speelde de vraag of de gemeentelijke eigendommen ingebracht moesten 

worden op basis van het plan van de ontwikkelaar (is hoger vanwege toekomstige 

bestemming of voor hetgeen in april 2017 al was overeengekomen met ontwikkelaar). 

Uiteindelijk is ten behoeve van de voortgang en het belang van de realisatie van dit 

project en met name het behoud van de Jozefkerk besloten de eerder toegezegde 

gemeentelijke bijdrage gestand te doen. 

Om die reden is juridisch bezien echter nu niet uit te sluiten dat er in de gemeentelijke 

bijdrage mogelijk sprake is van staatssteun.  



 

 

Gezien het echter al jaren durende onderhandelingsproces moet het nu voorliggende 

raadsvoorstel gezien worden als het maximale onderhandelingsresultaat. 

 

2. In de berekening van deze gemeentelijke bijdrage van € 600.000 is rekening gehouden 

met het volledig kunnen verhalen van de B.T.W.  

 
Financiële consequenties 

De gemeente verkoopt haar eigendommen (Jozefschool en het voormalige Crescendo 

gebouw) in het gebied aan de projectontwikkelaar. De opbrengst hiervan zet de 

gemeente vervolgens in voor de (her)inrichting van het Jozefpark en als bijdrage aan de 

(openbare) parkeervoorzieningen. De kosten voor de (her)inrichting van het Jozefpark en 

de parkeervoorzieningen overstijgen echter de opbrengsten van de verkoop van het 

gemeentelijk vastgoed. Dat maakt een aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 600.000 

noodzakelijk (water bij de wijndeal). 

 

De bestaande panden van de Jozefschool hebben op dit moment nog een balanswaarde 

van € 9.406. Bij verkoop zal deze balanswaarde worden afgeboekt.  

Het bedrag van € 600.000 en de afboeking van de balanswaarde van € 9.406 worden ten 

laste gebracht van het budget Investeringen stedelijke vernieuwing (ISV) die als 

specifieke uitkering staat opgenomen onder de lopende passiva op de balans van de 

gemeente. Zoals in de jaarrekening 2018 is vermeld, bedraagt dit budget € 1.154.500.   

 

De projectontwikkelaar betaalt tot slot nog een exploitatiebijdrage van € 50.000 voor de 

gemeentelijke plankosten. Tegenover deze bijdrage staan de inmiddels gemaakte en naar 

verwachting nog te maken ambtelijke voorbereidingskosten.  

 

Om het Leembruggen terrein in te richten conform het gewenste kwaliteitsniveau zal na 

participatie volgend jaar separaat worden voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen. 

De dekking hiervan kan eveneens naar verwachting plaatsvinden vanuit het op de balans 

staande budget ISV.  

 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

 De projectontwikkelaar informeren over uw besluit 

 Het definitief aangaan van de anterieure overeenkomst met projectontwikkelaar  

 Vaststellen van bestemmingsplan 

 Participatietraject afronden over de inrichting van het Leembruggen terrein 

 Gemeente geeft projectontwikkelaar opdracht voor het op laten stellen en uitwerken 

van diverse bestekken en ontwerpen   

 

Duurzaamheid 

De duurzaamheid is aan de orde op diverse thema’s zoals bijvoorbeeld duurzaam 

vastgoed en een duurzame leefomgeving.  

 
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Dit voorstel is exclusief gericht aan de gemeenteraad van Hillegom. 

 

Urgentie 

Hoog. Het heeft de voorkeur om de ontwikkelaar nu op korte termijn duidelijkheid te 

bieden over de gemeentelijke exploitatiebijdrage zodat ontwikkelaar kan starten met de 

verdere werkzaamheden.  

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 



 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

n.v.t.  

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 12 november met als onderwerp Kredietaanvraag 

Jozefpark en omgeving, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

1. Voor de ontwikkeling van het Jozefpark en omgeving een krediet beschikbaar te 

stellen van € 600.000.   

2. Begrotingswijziging nummer A15 vast te stellen 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


