
Van: CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek  
Verzonden: donderdag 10 september 2020 17:24 
Onderwerp: Ontwerp omgevingsvergunning GOM-woning aan de Veenenburgerlaan nabij nr 51. 

 

Aan de Raadsleden van de gemeente Hillegom 

cc Griffie gemeente Hillegom 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

Bijgaand treft u een afschrift van een Zienswijze van het CHG aan in zake 

ontwerp omgevingsvergunning GOM-woning aan de Veenenburgerlaan, nabij nr 51. De 

Zienswijze wordt onderschreven door het bestuur van de stichting Vrienden van 

Oud Hillegom. 

Uw College ziet er geen bezwaar in een bouwvergunning te verlenen voor deze locatie en de 

bestemming van de locatie te veranderen. De locatie is volstrekt unieke. Getuige ook het 

toeristisch informatiebord ter plekke. Het CHG begrijpt niet dat dit ontwerp de burelen van 

het gemeentehuis heeft kunnen passeren: 

1. De realisatie van de beoogde woning past niet binnen een goede ruimtelijke ordening. De 

motivering hiervoor is zwak, onder de maat en gaat uit van een onjuiste voorstelling van 

zaken. 

2. Het initiatief draagt niet bij aan het realiseren van de hoofddoelen en de koers in de 

Omgevingsvisie (2019) van Hillegom. 

3. Het initiatief is in strijd met het vigerende Bestemmingsplan en met het Ontwerp-

Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij. 

4. Het initiatief is een aanslag op de schoonheid van de Bollenstreek en de unieke en fraaie 

toegang tot Hillegom. 

Een gemeente die zichzelf serieus neemt mag o.i. deze omgevingsvergunning niet verlenen. 

We hebben even gewacht met de verspreiding van deze zienswijze in de hoop dat er vanuit de 

initiatiefnemer of de gemeente nog beweging zou komen. 

Nu ons hiervan niets is gebleken, is onze hoop gevestigd op de raad.  

  

Met vriendelijke groet, 

Alfred Pop, voorzitter 

 

www.chg-duinenbollenstreek.nl 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.chg-duinenbollenstreek.nl%2F&data=02%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C7bb990715eb04722a25a08d8559d87b0%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637353482682936434&sdata=0WWoiS6x7XqIYVlIAE7ghNpqHLg0jPSuiyixNGFSVwk%3D&reserved=0
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CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek 
Secretariaat: De Vlashoven 48, 2211 WP Noordwijkerhout 

www.chg-duinenbollenstreek.nl 

e-mail: chg.duinenbollenstreek@gmail.com 

 

 

 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Hillegom 

Postbus 32 

2180 AA Hillegom 

 

 

Lisse, 10 augustus 2020  

 

Betreft: Ontwerp omgevingsvergunning GOM-woning naast Veenenburgerlaan 51 te Hillegom  

             NL.IMRO.0534.OMGVVnnbrgrln51-on01. 

 

ZIENSWIJZE 

 

Geacht College, 

 

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) heeft kennis genomen van uw 

voornemen toestemming te verlenen voor het bouwen van een GOM-woning naast Veenenburger-

laan 51. 

De locatie wordt in vele, ook door u onderschreven, beleidsvisies en plannen genoemd als uniek 

en bijzonder waardevol voor Hillegom en de regio.  

Wij onderschrijven dan ook niet uw mening dat met de bouw van een GOM-woning op juist deze 

bijzondere locatie sprake is van een goed ruimtelijke onderbouwd plan.  

 

U stelt dat de voorliggende ruimtelijke onderbouwing van IDDS het besluitdocument is en onder-

deel uitmaakt van de aanvraag omgevingsvergunning. Omdat u schrijft dat deze onderbouwing 

voor u doorslaggevend is geweest, gaan wij in onze zienswijze nader in op deze onderbouwing.  

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat bij essentiële paragrafen een aantal zaken die 

recht zijn, krom zijn getrokken ten gunste van het plan. Conclusies worden te snel getrokken.  

Hieronder gaan wij daar puntsgewijs op in. 

 

CHG tegen bouw GOM-woning op voorgestelde locatie. 

De missie van het CHG is het behouden en beschermen van het wereldwijde, unieke karakter van 

de Duin- en Bollenstreek. Het unieke karakter van onze regio wordt mede bepaald door de locatie 

waar nu mogelijk gebouwd gaat worden. De locatie heeft een bijzonder hoge landschappelijke en 

cultuurhistorische waardering. Zie punt 8. 

 

Het zal duidelijk zijn dat wij u, vanuit onze missie en om de hieronder genoemde redenen, met 

klem ontraden goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen bouw van de GOM-woning.  

 

-  Het zicht op een uniek en historisch landschap gaat verloren (foto’s 2 en 3).  

-  Hillegom verliest een unieke landelijke entree van grote historische betekenis (foto’s 5 en 6) 

-  Het betreft ‘landelijk gebied’ met eersteklas bollengrond (foto 7). 

-  Het plan druist in tegen bestaande regelgeving (bestemmingsplan, omgevingsvisie, ontwerp 

   omgevingsplan en ISG). 

 

mailto:chg.duinenbollenstreek@gmail.com
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Voorkeur voor een andere locatie 

De naastgelegen kavels, aan de oostkant van de zandsloot, bieden wat het CHG betreft, meer 
perspectief voor een bouwkavel omdat hier veel minder sprake is van ruimtelijke kwaliteitsvermin-
dering dan op de voorgestelde locatie. Hierover meer aan het slot van onze zienswijze.  
 

Samenvatting CHG-zienswijzen:  

    

1.  De realisatie van de beoogde woning past niet binnen een goede ruimtelijke ordening. De 

     motivering hiervoor is zwak, onder de maat en gaat uit van een onjuiste voorstelling van zaken. 

 

2.   Het initiatief draagt niet bij aan het realiseren van de hoofdoelen en de koers in de  

      Omgevingsvisie (2019) van Hillegom. 

 

3.   Het initiatief is in strijd met het vigerende Bestemmingsplan en met het Ontwerp- 

      Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij.  

 

4.   Het initiatief is een aanslag op de schoonheid van de Bollenstreek.  

 

 

CHG-zienswijzen m.b.t. de ruimtelijke onderbouwing van IDDS 
 

Punt 1. (Pagina 5, Ruimtelijke onderbouwing, projectgebied):  

Gesteld wordt dat de locatie niet in de zone ligt die door de GOM als prioritair gebied is aangewe-
zen, waarbinnen herstel van de openheid van het landschap leidend principe is. 
 

Zienswijze op punt 1 

De locatie ligt buiten de dorpskern van Hillegom in het werkgebied van de GOM. Het betreft eer-

steklas bollengrond (kaart Heijkoop, Arcadis 2007). Het gebied heeft de aanwijzing ‘Open gebied’. 

Het betreft reeds een open gebied. Herstel van de openheid is dus niet aan de orde.  

Bovendien gaat het hier om bebouwing van een relatief grote kavel bollengrond, met lange perce-

len, aan de westkant van de zandsloot. Deze kavel raakt als gevolg van de bebouwing versnip-

perd. Het zou beter zijn als de sprong over de zandsloot niet wordt gemaakt, waardoor het gebied 

ten westen hiervan ongeschonden blijft.   

 

 

Punt 2. (Pagina 5, Ruimtelijke onderbouwing): 
Gesteld wordt dat het perceel is gelegen tegen de bestaande bebouwing aan, ten westen van Hil-
legom. Als gevolg van de ontwikkeling wordt de landschappelijke openheid niet aangetast. 
 

Zienswijze op punt 2 
De voorgenomen bouw van een woonhuis tast rechtstreeks de openheid van het cultuurgebied 
aan. Het betreft hier een landschappelijke en cultuurhistorische toplocatie. Komend vanuit Hille-
gom wordt het zicht naar het landschap ernstig belemmerd door de voorgenomen woning. Het 
gaat hier niet om een klein bouwvolume, maar om een woning die, inclusief de bijgebouwen, bijna 
18 breed en 16 meter lang wordt, met een nokhoogte van ruim 9 meter.  
 
Het argument dat de woning gedeeltelijk lager dan de Veenenburgerlaan komt te liggen, waardoor 
een deel schuil gaat achter de Veenenburgerlaan, gaat niet op. In de Ruimtelijke Onderbouwing 
(pag. 13) lijkt het op figuur 5 alsof de woning op het niveau van het bollenland komt, maar uit de 
planschets in figuur 4 blijkt duidelijk dat rondom de woning een talud getekend staat. 
Op de schetsen is geen hoogtepeil aangegeven, maar dit talud heeft dezelfde vorm als het talud 
van de Veenenburgerlaan. De begane grond van de woning komt dus niet op het niveau van het 
bollenland te liggen, maar op een verhoogde terp van circa 1-2 meter, mogelijk zelfs op hetzelfde 
niveau als het wegdek van de Veenenburgerlaan. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken.  
Als de woning op een terp komt, valt van het achterliggende landschap niet veel meer te zien. Ook 
al zou de woning niet op een terp worden gebouwd zal de CHG zich verzetten tegen nieuwbouw 
op deze locatie. 
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Niet voor niets heeft het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling precies op deze 
zichtlocatie een toeristisch informatiebord geplaatst omdat dit een toeristisch uitzichtpunt is. De 
landschappelijke openheid wordt wel degelijk aangetast.   
Zie bijlage de foto’s 2 en 3 (uitzichtpunt), foto’s 9 en 10 (hoge weg nabij beoogde afrit) en schetsen 
voorgevel woning en bouwplan (bijlage, na foto 11)). 
 

 

Punt 3 (Pagina 5, Ruimtelijke onderbouwing): 

Gesteld wordt dat de woning wordt gerealiseerd in lijn met de lintbebouwing langs de Veenenbur-

gerlaan. 

 

Zienswijze op punt 3 

De Veenenburgerlaan vanaf de beoogde locatie, richting het open gebied in het westen, heeft aan 

beide zijden geen (lint)bebouwing. Komend vanuit Hillegom is er slechts lintbebouwing aan één 

zijde, maar die eindigt een stuk voor de geplande woning. De locatie ligt buiten de bebouwde kom 

van Hillegom. Van lintbebouwing of bouw in lijn daarmee kan geen sprake zijn.  

Zie bijlage foto 5 (entree Hillegom) en foto 11 (geen bebouwing tegenover nr 51). 

 

 

Punt 4. (Pagina 7, Ruimtelijke onderbouwing, bestemmingsplan): 

Het plan is wel in strijd met het vigerende bestemmingsplan, maar er zijn geen strijdigheden met 

het Ontwerp-Omgevingsplan. 

 

Zienswijze op punt 4.  
Wij betwijfelen dit ten zeerste. In het Ontwerp-Omgevingsplan staat dat iemand een vergunning 
kan krijgen voor een activiteit, als deze activiteit voldoet aan de koers en de doelen die horen bij 
het gebied waar het initiatief plaatsvindt. Koers en doelen zijn omschreven in de Omgevingsvisie 
Hillegom. Binnen de Omgevingsvisie valt de Veenenburgerlaan in zijn geheel binnen de duurzame 
Bloementuin en de Levendige Linten (Zanderij lint). De hoofddoelen (koersen) zijn het verhogen 
van de woon- en leefkwaliteit, het versterken van de karakteristieken van het lint en het creëren 
van aantrekkelijke entrees.  
De bouw van de beoogde woning versterkt o.i. niet de karakteristieken van het lint en zal de entree 
van Hillegom niet aantrekkelijker maken. Kortom het voornemen is in strijd met het Ontwerp-
Omgevingsplan, omdat niet voldaan wordt aan de koers en doelen in de Omgevingsvisie. De over-
gangsregeling is niet van toepassing, omdat het plan al in strijd is met de oude regelgeving. 
 
 
Punt 5. (Pagina 10, Ruimtelijke onderbouwing, ISG): 
De woning wordt gerealiseerd in lijn met de lintbebouwing langs de Veenenburgerlaan. De land-
schappelijke openheid wordt niet tot nauwelijks aangetast. Op grond hiervan is het initiatief inpas-
baar binnen de ISG. 
 
Zienswijze op punt 5.  
Het CHG kijkt anders aan tegen deze conclusie. Het initiatief is niet inpasbaar binnen de Interge-
meentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). Onder onze punten 1 t/m 3 is uiteengezet dat het initia-
tief in strijd is met bestaande lokale regelgeving. De gemeente Hillegom kan moeilijk buiten de ei-
gen regels treden. Daarmee is het initiatief ook niet inpasbaar binnen de ISG.  
De GOM, als uitvoeringsorgaan van de ISG, kan wel een bouwtitel afgeven voor de betreffende lo-
catie, maar daarmee is de omgevingsvergunning nog niet verleend. Bovendien dient de GOM, c.q. 
de gemeente Hillegom, in dit kader de afweging te maken of het afgeven van de bouwtitel past bij 
de doelen die zijn vastgelegd in de ISG, namelijk het tegengaan van verrommeling, het stimuleren 
van een vitale economie en het versterken van het landschap.  
Op de Landschapsperspectiefkaart (ISG 2016) wordt het betreffende gebied geoormerkt met de 
doelstelling “behoud en versterken doorkijken en vensters”.  
Ook de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland zit op deze lijn en stelt als ambitie: investeren in 
het open landschap met de nadruk op de open vensters en het tegengaan van verrommeling. 
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Het bouwen van een GOM-woning op juist deze locatie op eersteklas bollengrond is niet te vereni-
gen met genoemde ISG-doelen en voornoemde visie. De woning dient ook geen agrarisch doel. 
Het initiatief past niet binnen de ISG. Ook niet als daarvoor, bij een regionale afweging, een zoge-
naamde maatwerkconstructie wordt toegepast.  
 
Punt 6 (pagina 12, Ruimtelijke onderbouwing, Conclusie beleid I) : 
De woning draagt bij aan de doelstellingen die in de Omgevingsvisie worden omschreven. 
 
Zienswijze op punt 6. 
Gelet op het gestelde onder punt 4 stellen wij een toelichting op prijs. Het CHG kan zich niet vin-
den in deze conclusie. 
 
 
Punt 7 (pagina 12, Ruimtelijke onderbouwing, Conclusie beleid II): 
Ook sluit het plan uitstekend aan bij de Intergemeentelijke Structuurvisie. Het ligt direct langs 
de bestaande lintbebouwing, waardoor de openheid van het landschap niet tot nauwelijks wordt 
aangetast. Rondom de woning zal gebruik worden gemaakt van gebiedseigen beplanting in 
de vorm van beukenhagen en andersoortige beplanting. 
 
Zienswijze op punt 7. 
Het CHG kan zich totaal niet vinden in deze conclusie. Het kan niet anders zijn dan dat een woning 
die ruim 9 meter boven de hoge weg uitsteekt en behoorlijk dicht op de weg komt te staan, het uit-
zicht op het landschap ernstig verstoort. Wij zien graag het tegendeel bewezen.  
De voorgestelde beplanting zal nauwelijks zichtbaar zijn gezien de dieper gelegen locatie en ver-
moedelijk geringe hoogte van de beplanting.  
 
 
Punt 8 (pagina 31, 12 Ruimtelijke onderbouwing, Cultuurhistorie): 
De Veenenburgerlaan is in het bestemmingsplan Landelijk gebied 1997 (na 1e herziening)  
aangemerkt als landschappelijk waardevol element, zijnde een overblijfsel van het afgegraven 
strandwallengebied. Karakteristieke elementen dienen in stand te worden gehouden. Ter 
plaatse van het planvoornemen, is het karakteristieke element met name de verhoogde ligging 
van de Veenenburgerlaan. Door de lage ligging van de woningen (!) ten opzichte van de weg, blijft 
de verhoogde ligging en met name het zicht daarop, in stand. [..] Hierdoor wordt het cultuurhisto-
risch landschap niet aangetast. 
 
Zienswijze op punt 8. 
De Veenenburgerlaan is één van de laatste en gaafste onafgegraven duinwegen in de Bollen-
streek. De karakteristieke schuine loop van de weg, tussen de Loosterweg en de Leidsestraat, is al 
eeuwenlang onmiddellijk herkenbaar op alle oude kaarten van Hillegom (zie foto 12). 
Bij het in cultuur brengen van het gebied ten westen van de Leidsestraat begin 20ste eeuw zijn vele 
meters duinzand afgegraven en naar de Kalkzandsteenfabriek afgevoerd. De Veenenburgerlaan is 
als hoge duinweg in het landschap blijven liggen. 
De cultuurhistorische waarde van de Veenenburgerlaan wordt door alle instanties als zeer hoog 
beschouwd. Dat blijkt uit de concept-Erfgoedkaart, die deel gaat uitmaken van het Omgevingsplan, 
maar ook uit de Cultuurhistorische Atlas Zuid-Holland, waar de Veenenburgerlaan als een rode lijn 
getekend staat. (Foto 13). Bron: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas  
 
In het manifest “Grenzen in Zicht”, dat het CHG in december 2019 publiceerde, wordt de Veenen-
burgerlaan genoemd als een van de toplocaties als het gaat om wegen en linten, die niet verder 
aangetast mogen worden door lintbebouwing, omdat dit de weg zelf en het open landschap erom-
heen teveel schade toebrengt.  
 
Zoals wij ook al in punt 2 hebben betoogd, is van een verlaagde ligging van de woning geen spra-
ke en wordt het cultuurhistorisch landschap door de bouw van deze woning wel degelijk aangetast. 

http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas
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Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek is teleurgesteld dat een ontwerp-
Omgevingsvergunning voor een GOM-woning op deze unieke en cultuurhistorische locatie in pro-
cedure is gebracht. 
 
Het voorgelegde initiatief is een aanslag op de schoonheid van de streek en leidt tot een groot  
verlies aan cultuurhistorische waarde. De hoge maatschappelijke beleving van het betreffende 
landelijk gebied zal sterk verminderen. Het unieke uitzicht zal nimmer terugkeren. De realisatie van 
het initiatief zou in onze ogen een ernstige historische vergissing zijn. Maatschappelijk belang en 
particulier belang lopen in deze te ver uiteen. 
Met klem zullen wij verdere planvorming afwijzen. 
 
Voorstel voor alternatieve locatie  
 
Wij doen u graag een voorstel voor een alternatieve locatie voor een GOM-woning, namelijk de 

kavel tussen het bedrijf C.S. Weijers, de Lapinenburgstraat en de zandsloot. Zie gebiedsfoto 1 

aanduiding B (voorgestelde bouwlocaties) en foto 8.  

Deze locatie biedt wat het CHG betreft meer perspectief voor een bouwkavel, omdat hier veel min-
der sprake is van ruimtelijke kwaliteitsvermindering dan op de voorgestelde locatie. Als het woon-
huis hier wordt gebouwd blijft het zicht op het open bollenland intact en blijft het bollengebied ten 
westen van de zandsloot als geheel beschikbaar voor de bloembollenteelt.  
 

Wij hebben begrepen dat initiatiefnemer eigenaar is van deze kavels, die momenteel door hem in 

gebruik zijn als paardenweide. Wij verzoeken u met hem hierover in contact te treden voordat de 

volgende stap gezet wordt in deze aanvraagprocedure. 

 

De inhoud van deze zienswijze wordt onderschreven door het bestuur van Stichting Vrienden van 

Oud Hillegom.  

 
Met vriendelijke groet, 
namens het CHG-Bestuur, 
 
 
 
 
 
Alfred Pop, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
Brief CHG d.d. 10 augustus 2020 inzake Zienswijze Veenenburgerlaan 51, Hillegom, Ontwerp omgevings-
vergunning 

 
Fotobijlage Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvergunning Veenenburgerlaan 51 Hillegom 
 

 
Foto 1. Gebiedsfoto, Veenenburgerlaan.  
            A is de voorgenomen locatie GOM-woning. B is locatievoorstel CHG, juli 2020. 
 
 

 
Foto 2. Beoogde bouwkavel met op de voorgrond een toeristisch informatiebord ‘Bollenstreek Mooi 
            Landschap’, juli 2020. 
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Foto 3. Informatiebord Europees Landbouwfonds op de kop van de voorgenomen bouwlocatie, 
             juli 2020. 
 

 
Foto 4. Bouwkavel beoogde GOM-woning, juli 2020. 
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Foto 5. Veenenburgerlaan. Schitterende entree Hillegom, lint zonder bebouwing, juli 2020. 
 
 
 

 
Foto 6.  Veenenburgerlaan 51, laatste huis van de lintbebouwing. Daarna open bollengebied en  
              karakteristieke hoge weg. De voorgenomen woning komt circa 7 meter boven het wegdek 

uit achter de boom, juli 2020. 
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Foto 7. Eersteklas bollengrond in het open gebied aan de Veenenburgerlaan, juli 2020. 
 
 

 
Foto 8. Linksboven de twee door het CHG voorgestelde bouwkavels. Rechtsonder de beoogde 
            bouwkavel, juli 2020. 
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Foto 9. Karakteristieke hoge duinweg ter hoogte van de afrit naar de beoogde woning, juli 2020.  
 

 
Foto 10. De hooggelegen Veenenburgerlaan is een restant van een unieke oude duinweg. 
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Foto 11. Veenenburgerlaan. Tegenover nr 51 is geen lintbebouwing. 
 
 
 
 
 

 
Schets Voorgevel (Stol architecten) 
Op deze schets ontbreekt een hoogteaanduiding t.o.v. de bodem, dus is niet zichtbaar dat het 
woonhuis op een verhoogde terp wordt gebouwd.  
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Planschets (Stol architecten) 
Op deze plattegrond is het talud rondom de bebouwing, langs de inrit en langs de Veenenburger-
laan ingetekend. Daaruit blijkt o.i. dat het woonhuis op een verhoogde terp wordt gebouwd.  
 
 
 

  
Foto 12: Kaartje van Hillegom uit 1615 met schuin door het duingebied: de Veenenburgerlaan  
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Foto 13: De Veenenburgerlaan heeft de hoogste landschappelijke waarde in de Cultuurhistorische  
              Atlas Zuid-Holland (versie 2017) 
              (Bron: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas). 
 
 
 
 
                                                           -------------------------- 

http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas





