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Inhoud mededeling 

 

Het college heeft in haar vergadering van 18 augustus 2020 ingestemd met het starten 

van de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan “Snippergroen, Hillegom”.  

 

In de bijlage treft u een afschrift van dit besluit aan.  
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Toelichting besluit 

   
   

Wij stellen voor 1. De procedure voor het ter inzage leggen van 
het "ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, Hillegom" met 
identificatienummer NL.IMRO.0534.bpsnippergroen-ON01 te starten; 

2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het starten van de procedure voor 
het "ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, Hillegom" vast te stellen 
en deze te verzenden aan de raadscommissie. 

   
   

Samenvatting Met dit bestemmingsplan wordt een passende en eenduidige planologisch-
juridische regeling gerealiseerd voor de gelegaliseerde gevallen van oneigenlijk 
grondgebruik uit het snippergroenproject. Doel van dit voorstel is om de 
procedure te starten voor het ter inzage leggen van het 
"ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, Hillegom". Gedurende een termijn van 
zes weken ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage met de mogelijkheid 
voor een ieder om tijdens deze termijn een zienswijze bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken. 
 
De gelegaliseerde gevallen oneigenlijk grondgebruik die zijn gelegen binnen het 
werkingsgebied van het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij, zijn in de 
ontwerpversie van het omgevingsplan opgenomen.  
 
De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van 
bestemmingsplannen. Door middel van bijgevoegde raadsbrief wordt de 
raadscommissie geïnformeerd omtrent het starten van de procedure van het 
"ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, Hillegom". 
 
In navolging op het snippergroenproject krijgen de bewoners met wie het 
grondgebruik toentertijd is geregeld door middel van verkoop, verhuur of het 
erkennen van de verjaring een brief waarin wordt medegedeeld dat met dit 
bestemmingsplan de bestemming is aangepast op het feitelijke gebruik. 
Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in een regeling voor bestaande 
steigers, waarvoor een huurovereenkomst is gesloten tussen de betreffende 
bewoners en de gemeente Hillegom. Ook deze bewoners worden geïnformeerd 
door middel van een brief. 
 
Besloten wordt om de procedure voor het ter inzage leggen van het 
"ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, Hillegom" te starten en de raadsbrief 
vast te stellen waarbij de raadscommissie geïnformeerd wordt omtrent het 
starten van de procedure van het "ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, 
Hillegom". 

   
   

Inleiding Eind 2017 is het snippergroenproject afgerond. Het doel van dit project was om 
het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond te regelen. Door het eenduidig 
regelen van alle gevallen van oneigenlijk grondgebruik is er rechtsgelijkheid 
tussen bewoners ontstaan. Binnen dit project is de legalisatie van dit 
grondgebruik geregeld door middel van verkoop, verhuur, het voortzetten van 
een bestaande afspraak, verjaring of ontruiming. In totaal zijn ruim 300 dossiers 
voor grond en steigers behandeld. 
 
In 159 gelegaliseerde gevallen bleek de huidige planologische regeling niet 
passend te zijn bij het feitelijke gebruik, bijvoorbeeld de bestemming verkeer op 



een verkocht stuk grond, wat in gebruik is als tuin. Het voorliggende 
bestemmingsplan voorziet in een adequate planologisch-juridische regeling voor 
de percelen die zijn verkocht of verhuurd. In de meeste gevallen wordt een 
woonbestemming toegekend. In overige gevallen wordt aangesloten bij de 
aangrenzende bestemming. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in een 
regeling voor bestaande steigers, waarvoor een huurovereenkomst is gesloten 
tussen de betreffende bewoners en de gemeente Hillegom. 
 
 
  

   
   

Wat willen we bereiken Met dit bestemmingsplan wordt een passende en eenduidige planologisch-
juridische regeling gerealiseerd voor de gelegaliseerde gevallen van oneigenlijk 
grondgebruik. Doel van dit voorstel is om de procedure te starten voor het ter 
inzage leggen van het "ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, Hillegom". 

   
   

Waarom nemen we dit 
besluit: argumenten 

1.1 Een actueel ruimtelijk kader is een wettelijke verplichting.  
De (privaatrechtelijk) gelegaliseerde gevallen van oneigenlijk grondgebruik 
hebben op dit moment nog geen adequate planologische regeling. 
"Gelegaliseerd" betekent in dit geval dat sprake is geweest van verkoop, 
verhuur, het voortzetten van een bestaande afspraak, verjaring of ontruiming. 
 
1.2 Een passende planologische regeling voorziet in reguliere bouw- en 
gebruiksmogelijkheden voor inwoners.  
De bestaande planologische regeling is in veel gevallen niet passend met het 
feitelijke gebruik. De nieuwe planologische regeling is afgestemd op het feitelijke 
gebruik. Zo wordt voor de gelegaliseerde gevallen aangesloten op de binnen de 
gemeente gebruikelijke bouw- en gebruiksmogelijkheden. 
 
1.3 Het bestemmingsplan Snippergroen is een passend instrument.  
De gelegaliseerde gevallen van oneigenlijk grondgebruik liggen verspreid over 
diverse bestemmingsplannen. Met behulp van één bestemmingsplan kunnen de 
nieuwe planologische regelingen gelijktijdig over meerdere bestemmingsplannen 
heen worden ingevoerd. 
 
1.4 Geen inspraakprocedure gevolgd in het kader van het 
bestemmingsplantraject.  
Het bestemmingsplan "Snippergroen" gaat met het opstellen van een adequate 
planologische regeling verder waar het snippergroenproject is gestopt. 
Participatie is vormgegeven en uitgevoerd gedurende het snippergroenproject. 
Hiertoe hebben zowel algemene startbijeenkomsten, als persoonlijke bezoeken 
plaatsgevonden. Verder bevat het voorliggende bestemmingsplan geen nieuw 
beleid. Gelet hierop is ervoor gekozen om geen inspraakprocedure te doorlopen 
voor de bestemmingsplanprocedure.  
 
1.5 De ingekomen vooroverlegreacties geven aanleiding tot aanvullingen op het 
bestemmingsplan.  
Het bestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro op 
14 januari 2020 verzonden naar de Provincie Zuid-Holland, het 
hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en de 
Veiligheidsregio Hollands Midden. 
De provincie heeft te kennen gegeven dat geen belangen van de provincie in het 
geding zijn en dat zij, gelet hierop, het bestemmingsplan niet hoeven te 
beoordelen. Het hoogheemraadschap van Rijnland en de Veiligheidsregio 
Hollands Midden hebben aangegeven geen bezwaren te hebben op het 
bestemmingsplan. Verder heeft de omgevingsdienst het bestemmingsplan 
beoordeeld ten aanzien van het aspect bodem. Geadviseerd werd om in de 
toelichting van het bestemmingsplan een bodemparagraaf op te nemen en 
hiertoe hebben zij een tekstvoorstel aangeleverd. Dit tekstvoorstel is 
opgenomen in hoofdstuk 4 van het ontwerpbestemmingsplan. 
 
1.6 Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een goede ruimtelijke ordening.  
Het ontwerpbestemmingsplan is getoetst aan gemeentelijk, regionaal, 
provinciaal en rijksbeleid en aan milieuaspecten. Deze aspecten leveren geen 
belemmeringen op voor het plan. 
Verder is het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) voor dit plan niet van 
toepassing. De voorgenomen ontwikkelingen op de verschillende locaties, die in 
dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, vallen niet onder een van de 
genoemde activiteiten uit de Bijlage D van het Besluit m.e.r. Dit betekent dat 
een vormvrije m.e.r.-beoordeling voor dit bestemmingsplan derhalve niet nodig 
is. 
 
1.7 Het ontwerpbestemmingsplan moet op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening ter inzage worden gelegd.  
Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing. Gedurende een termijn van zes weken ligt 
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage met de mogelijkheid voor een ieder om 
tijdens deze termijn een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. 
 
2.1. Op deze wijze blijft de gemeenteraad op de hoogte van het proces.  



De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van 
bestemmingsplannen. Het is daarom van belang om de raadscommissie te 
informeren over de stand van zaken. 
 
  

   
   

Wat moeten we meewegen 
bij dit besluit: 

kanttekeningen 

1.1 Niet alle gelegaliseerde gevallen uit het snippergroenproject krijgen een 
nieuwe planologische regeling.  
Alleen voor locaties waar de huidige planologische regeling niet in 
overeenstemming is met het feitelijke gebruik wordt een nieuwe regeling 
gemaakt. Voor sommige gevallen is de huidige regeling al toereikend. In andere 
gevallen is een bestaande (persoonlijke) huur- of gebruiksovereenkomst 
voortgezet, waardoor er geen nieuwe planologische regeling is vereist. 
 
1.2 Niet alle gelegaliseerde gevallen uit het snippergroenproject worden 
opgenomen in dit bestemmingsplan.  
Een aantal gelegaliseerde gevallen oneigenlijk grondgebruik zijn gelegen binnen 
het werkingsgebied van het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij. In 
juni/juli 2019 heeft de consultatieversie van het omgevingsplan ter inzage 
gelegen. In februari/maart 2020 is het ontwerp omgevingsplan in procedure 
gegaan.  
 
1.3 Het is niet mogelijk om voor dezelfde locatie verschillende 
bestemmingsplannen in procedure te brengen.  
Om te voorkomen dat hierdoor vertraging ontstaat, zijn de gelegaliseerde 
gevallen oneigenlijk grondgebruik die zijn gelegen binnen het werkingsgebied 
van het Omgevingsplan, opgenomen in de ontwerpversie van het 
omgevingsplan. De vaststelling van het omgevingsplan Buitengebied en de 
Zanderij volgt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021. 
  

   
   

Wat kost het De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan worden gedekt uit de 
opbrengsten van het snippergroenproject. 

   
   

Aanpak, uitvoering en 
participatie 

Het bestemmingsplan gaat met het regelen van een adequate planologische 
regeling verder waar het snippergroenproject is gestopt. Participatie is 
vormgegeven en uitgevoerd gedurende dit project. Hiertoe hebben zowel 
algemene startbijeenkomsten als persoonlijke bezoeken plaatsgevonden. 

 
Nadat het ontwerpbestemmingsplan is vrijgegeven voor de ter inzage legging 
kan een ieder - gedurende 6 weken - een zienswijze indienen bij de 
gemeenteraad. Deze 6 weken gaan in op de dag ná publicatie op de 
gemeentepagina van De Hillegommer, de Staatscourant en op de gemeentelijke 
website www.hillegom.nl. In de bekendmaking/publicatie wordt een korte 
informatieve toelichting geplaatst over de relatie van het bestemmingsplan en 
het reeds afgeronde snippergroenproject. 

Na afloop van de ter inzageperiode worden de zienswijzen samengevat en van 
een beantwoording voorzien. Deze "nota van zienswijzen" wordt daarna tezamen 
met het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
Daarnaast krijgen de bewoners - in navolging op het snippergroenproject - met 
wie het grondgebruik toentertijd is geregeld door middel van verkoop, verhuur 
of het erkennen van de verjaring een brief waarin wordt medegedeeld dat met 
dit bestemmingsplan de bestemming is aangepast op het feitelijke gebruik. 
Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in een regeling voor bestaande 
steigers, waarvoor een huurovereenkomst is gesloten tussen de betreffende 
bewoners en de gemeente Hillegom. Ook deze bewoners worden geïnformeerd 
door middel van een brief.  

   
   

Duurzaamheid Het bestemmingsplan regelt dat het feitelijke gebruik van de gelegaliseerde 
gevallen oneigenlijk grondgebruik een passende planologische regeling krijgt. 
Het betreft het formeel wijzigen van de planregels en de plankaart ter plaatse 
van de gelegaliseerde gevallen. Duurzaamheid is hier derhalve niet van 
toepassing en niet in het geding. 

   
   

Hillegom-Lisse-Teylingen Het bestemmingsplan is alleen van toepassing op de gemeente Hillegom. 

   
   

http://www.hillegom.nl/


Urgentie De planning is om het bestemmingsplan in het begin van het vierde kwartaal 
van 2020 te laten vaststellen door de gemeenteraad. 

   
   

Evaluatie Niet van toepassing. 

   
   

Bijlagen en 
achtergrondinformatie 

1. Het ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, bestaande uit:  

  de verbeelding; 
  de regels; 
  de toelichting; 
  bijlagen bij de regels; 
  bijlage bij de toelichting: eindevaluatie project Snippergroen 

gemeente Hillegom; 
  addendum. 

2. Raadsbrief. 
 
 
 
  


