
 

 

Hillegom 

 

Raadsbrief 

 

Zienswijze concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, 

beeldkwaliteitsplan Ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer’ 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-20-162285 

datum collegevergadering:  6 april 2021 

portefeuillehouder:   K. Hoekstra 

behandelend ambtenaar:  J. Braam 

emailadres:  j.braam@hltsamen.nl 

afdeling:  Planvorming  

embargo:    

 

 

Toelichting 

 

Hierbij bieden wij u bijgaand stuk ter informatie aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gemeente Haarlemmermeer 
T.a.v. t.a.v. de gemeenteraad 
Postbus 250 
2130 AG  HOOFDDORP 
 
 
 

 
Uw kenmerk:    
Ons kenmerk:  Z-20-162285 
 

Verzenddatum:  10 februari 2021 

Onderwerp: Zienswijzen concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende 
ring, beeldkwaliteitsplan Ringvaart en Ringddijk 

Haarlemmermeer’ 
Behandelaar:  Josephine Braam 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer, 
 

 
Uw college van burgemeester en wethouders heeft in december 2020 het concept 
beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan Ringvaart en Ringdijk 
Haarlemmermeer’ vastgesteld.  
Momenteel ligt dit concept beeldkwaliteitsplan ter inzage. Als direct aangrenzende 
gemeente maken wij graag van deze mogelijkheid gebruik om onze zienswijzen 
naar voren te brengen. 

 
Het valt ons op dat in het Beeldkwaliteitsplan geen aandacht wordt besteed aan de 
ontwikkelingen op het gebied van de Regionale Energie Strategie.  

 
Graag zouden wij zien hoe u de verschillende activiteiten denkt te combineren in 
relatie tot de beoogde kwaliteit binnen het Beeldkwaliteitsplan. 
 

De gemeente Hillegom en de gemeente Haarlemmermeer delen een gemeentelijke, 
en tevens provinciale, grens over een lengte van circa 5,5 kilometer.  
Gezien de tweevoudig bestuurlijke grens, maar tevens een harde fysieke grens 
door het water van de Ringvaart, is in het verleden meermaals gebleken dat 
gewenste ontwikkelingen met betrekking tot het verbeteren van de 
verkeerstructuur tussen onze gemeentes gecompliceerd zijn.  

In dat kader brengen wij dan ook graag de onderstaande aandachtspunten naar 
voren. In het beeldkwaliteitsplan wordt veel aandacht besteed aan het recreatief 
netwerk binnen de Haarlemmermeer. 
Wij verzoeken u hierbij ook aandacht te besteden aan de recreatieve mogelijkheden 
die gemeentegrenzen overschrijden. Er zijn verschillende locaties waarbij, met 
name langzaam verkeer, gebruik kan maken van de faciliteiten van de verschillende 
gemeentes. En het recreatieve netwerk uitgebreid kan worden aan de overzijde van 

de Ringvaart. 
 
- Het beeldkwaliteitsplan zou aandacht moeten besteden aan het verbeteren van 

de verkeersdoorstroming van de Duin- en Bollenstreek naar de 
Haarlemmermeer. Wij vragen hierbij vooral aandacht voor de doorstroming bij 
de oversteek van de Ringvaart vanaf de Meerlaan (Hillegom) naar de 
Hillegommerdijk/Venneperweg (Beinsdorp). Op dit punt komen veel 

verkeerstromen bij elkaar. 
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- Naast de bestaande verkeersbelemmeringen, ontwikkelt het dorp Beinsdorp 

zich (Parels aan de Ringvaart). Met deze ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de verkeersafwikkeling. Niet alleen richting de N205/N207, maar 
ook in de richting van Hillegom. De bewoners van Beinsdorp maken regelmatig 
gebruik van de voorzieningen in Hillegom. U kunt hierbij denken aan de 
verschillende scholen, winkels en sportvoorzieningen. Ook met oog op het 
sociale aspect is er een sterke band met Hillegom. Er zijn nog steeds intensieve 
sociale contacten met familie en vrienden aan de kant van de Bollenstreek. Een 

veilige en prettige verkeersverbinding is hiervoor noodzakelijk. De huidige 
verkeersverbinding is niet berekend op de verwachtte toename van het aantal 
inwoners van Beinsdorp. 

 

Samenvattend concluderen wij dat de huidige verkeersverbindingen tussen de 
gemeente Hillegom en de gemeente Haarlemmermeer niet voldoende zijn. De 
gemeente Hillegom gaat hier graag met u over in gesprek. 

 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouder van Hillegom 
 
 
 

 
 
Drs. C.B. Baauw   A. van Erk 
Gemeentesecretaris   Burgemeester van Hillegom 
 
 
 

 

Voor Burgerzaken werken wij op afspraak. Maak een afspraak via www.hillegom.nl 
of 14 0252. 
 

http://www.hillegom.nl/
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Toelichting besluit 

   
   

Wij stellen voor 1. Bijgevoegde zienswijze over concept beeldkwaliteitsplan ‘De 
verbindende ring, beeldkwaliteitsplan ringvaart en ringdijk 
Haarlemmermeer’ vast te stellen en in te dienen.  

   
   

Samenvatting De gemeente Haarlemmermeer heeft een concept 
beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan 
Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer’ opgesteld. De 
omliggende gemeenten zijn om hun zienswijze hierop 
gevraagd. 
 
Besloten wordt om de zienswijze over concept 
beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan 
Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer’ vast te stellen en in 
te dienen. 

   
   

Inleiding De gemeente Haarlemmermeer heeft een concept 
beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan 
Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer’ opgesteld. De 
omliggende gemeenten zijn om hun zienswijze hierop 
gevraagd. 
 
  

   
   

Wat willen we bereiken Door het indienen van een zienswijze kan de gemeente haar 
visie op het concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, 
beeldkwaliteitsplan Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer’ 
laten weten aan het college en de gemeenteraad van de 
Haarlemmermeer.  

   
   

Waarom nemen we dit 
besluit: argumenten 

1.1 Door het indienen van een zienswijze kan de gemeente 
haar visie op het concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende 
ring, beeldkwaliteitsplan Ringvaart en Ringdijk 
Haarlemmermeer’ laten weten aan het college en de 



gemeenteraad van de Haarlemmermeer.  

   
   

Wat moeten we meewegen 
bij dit besluit: 

kanttekeningen 
N.v.t. 

   
   

Wat kost het Er zijn geen kosten aan dit voorstel verbonden. 

   
   

Aanpak, uitvoering en 
participatie 

De uitvoering van het concept beeldkwaliteitsplan ‘De 
verbindende ring, beeldkwaliteitsplan Ringvaart en Ringdijk 
Haarlemmermeer’ ligt bij de gemeente Haarlemmermeer. 

   
   

Duurzaamheid Duurzaamheid is een van de thema's in het concept 
beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan 
Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer’ 

   
   

Hillegom-Lisse-Teylingen Dit voorstel heeft betrekking op de gemeente Hillegom. De 
gemeente Lisse dient ook een officiële zienswijze in. De 
gemeente Teylingen stuurt een e-mail. 

   
   

Urgentie De zienswijze periode is zes weken vanaf 21 december 
2020. Er is een pro forma zienswijze ingediend, omdat de 
officiële termijn reeds is afgelopen.  

   
   

Evaluatie N.v.t. 

   
   

Bijlagen en 
achtergrondinformatie 

1. Zienswijze 
2. Concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, 
beeldkwaliteitsplan Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer’ 


