
Hillegom 

 
 

Raadsmededeling 

 
Aanvraag omgevingsvergunning bouwen GOM-woning Oude Weerlaan 59A 

Hillegom 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-21-218107 

datum collegevergadering:   

portefeuillehouder:   Mevr. C.J. Hoekstra 

behandelend ambtenaar:  Ron van Dorp 

embargo:   ☐ 

 

Inhoud mededeling 

 

Hierbij willen wij u informeren dat wij een aanvraag omgevingsvergunning hebben 

ontvangen voor het bouwen van een GOM-woning op de locatie Oude Weerlaan 59A in 

Hillegom. Deze aanvraag is ontvangen voordat het omgevingsplan ‘Buitengebied en de 

Zanderij’ in werking is getreden. Gelet daarop is getoetst aan beheersverordening ‘De 

Polders’. De aanvraag is in strijd met de beheersverordening.  

 

Voor deze afwijking is in de beheersverordening geen afwijkingsbevoegdheid opgenomen. 

Ook valt deze afwijking niet onder de kruimelregeling. Op de aanvraag is de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure van toepassing. De aanvraag valt onder de lijst van gevallen 

waarvoor géén verklaring van geen bedenking noodzakelijk is. 

 

Het college heeft op 2 december 2020 onder voorwaarden een positief principebesluit 

genomen op dit initiatief. Bij de raadsbehandeling aangaande de vaststelling van het 

omgevingsplan afgelopen juli 2021, is op verzoek van de raad de mogelijkheid 

opgenomen om bij initiatieven aangaande het realiseren van greenportwoningen het 

oordeel van de raad te betrekken bij het vooroverleg. In het voorliggende geval is echter 

sprake van een aanvraag omgevingsvergunning waarop het college eerder al onder 

voorwaarden positief heeft gereageerd. Mits het plan kan voldoen aan deze voorwaarden, 

is het college voornemens deze omgevingsvergunningprocedure af te handelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

 

1. 001_publiceerbare aanvraag 

2. 003_BT01  bestektekeningen 



Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 6474749

Aanvraagnaam Oude Weerlaan 59a

Uw referentiecode 2006 Hazenoot

Ingediend op 29-10-202129 oktober 2021

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving GOM-woning

Opmerking -Geen

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen overeenkomst met de GOM
ecologische quickscan

Bijlagen n.v.t. of al bekend nvt

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Hillegom

Bezoekadres: Gemeente Hillegom
Hoofdstraat 115
2181 EC Hillegom

Postadres: Gemeente Hillegom
Postbus 32
2180 AA Hillegom

Telefoonnummer: 140252

Faxnummer: 0252 537290

E-mailadres: omgevingsvergunningen@hltsamen.nl

Website: www.hillegom.nl

Bereikbaar op: ma-vr van 8.30 tot 17.00
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen op grond van ruimtelijke regels

• Slopen op grond van ruimtelijke regels

Woning bouwen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Aanvrager
1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht Man
Vrouw
Niet bekend

Voorletters J

Voorvoegsels -Geen

Achternaam Hazenoot

2 Verblijfsadres

Postcode 2161en

Huisnummer 11

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Westerdreef

Woonplaats Lisse

3 Correspondentieadres

Adres Westerdreef 11

2161en Lisse
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Gemachtigde bedrijf
1 Bedrijf

KvK-nummer 28111228

Vestigingsnummer 000003246108

(Statutaire) naam 3D Classics

Handelsnaam Havenland

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters Cynthia

Voorvoegsels -Geen

Achternaam Bos

Functie -Geen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 2211WP

Huisnummer 48

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam De Vlashoven

Woonplaats Noordwijkerhout

4 Correspondentieadres

Postcode 2995 BR

Huisnummer 6

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Prinsenhof

Woonplaats Heerjansdam
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar 
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over 
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij 
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven 
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten 
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een 
aanvraag.
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Locatie
1 Adres

Postcode 2181HZ

Huisnummer 59

Huisletter A

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Oude Weerlaan

Plaatsnaam Hillegom

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Slopen op grond van ruimtelijke 
regels

1 Slopen in het kader van het bestemmingsplan

Gaat het om slopen waarvoor op 
grond van het bestemmingsplan 
een vergunning is vereist?

Ja
Nee
Weet niet

Geef aan op welke wijze u 
aannemelijk kunt maken dat er 
op de plaats van het te slopen 
bouwwerk een ander bouwwerk 
kan of zal worden gebouwd.

Het dak van de schuur wordt afgetopt, hier zal niets voor 
worden teruggeplaatst.
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Bouwen
Woning bouwen

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft de woning een woonboot 
of ander drijvend object met een 
woonfunctie?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning 
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

Is er sprake van particulier 
opdrachtgeverschap?

Ja
Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -Geen

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

5 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

93
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6 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden?

671

7 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

181

Wat is de bebouwde oppervlakte 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

274

8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

9 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

hobbymatig paardenhouderij

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 
van de woning in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

155

Wat wordt de vloeroppervlakte 
van het verblijfsgebied van de 
woning in m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

93

10 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

0

Wat is het aantal 
huurwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

1
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Wat is het aantal 
koopwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

1

12 Algemeen

Bent u na voltooiing van de 
werkzaamheden bewoner van het 
bouwwerk?

Ja
Nee

13 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels -Geen -Geen

- Plint gebouw -Geen -Geen

- Gevelbekleding -Geen -Geen

- Borstweringen -Geen -Geen

- Voegwerk -Geen -Geen

Kozijnen -Geen -Geen

- Ramen -Geen -Geen

- Deuren -Geen -Geen

- Luiken -Geen -Geen

Dakgoten en boeidelen -Geen -Geen

Dakbedekking -Geen -Geen

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

Zie uitwerking van de woning in bijlagen

14 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

Bestemmingswijziging naar wonen & tuin

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

hobbymatig paardenhouderij

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Wonen

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

bestemmingswijziging

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

2935-BB01_pdf 2935-BB01.pdf Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

2935-BENG_MPG_pdf 2935-BENG_MPG.-
pdf

Energiezuinigheid en 
milieu

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

2935-BT01_pdf 2935-BT01.pdf Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

2935-BVP01_pdf 2935-BVP01.pdf Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

2935-Funderingsadvi-
es_pdf

2935-Funderingsadvi-
es.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

2935-Funderingsbere-
kening_pdf

2935-Fundering-
sberekening.pdf

Overige gegevens 
veiligheid
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

2935-Funderingsteke-
ning_pdf

2935-Funderingsteke-
ning.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

2935-GPR_pdf 2935-GPR.pdf Energiezuinigheid en 
milieu
Kwaliteitsverklaringen

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

2935-PD01_pdf 2935-PD01.pdf Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

2935-Sonderingsrapp-
ort_pdf

2935-Sondering-
srapport.pdf

Anders 29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

2935-Statische_bere-
keningbovenbouw_pdf

2935-Statische 
berekeningbove-
nbouw-.pdf

Overige gegevens 
veiligheid
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

2935-TT01_pdf 2935-TT01.pdf Overige gegevens 
veiligheid
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

_bijlage_2021091514-
2003_RoF2N5swrU-
v4_pdf

210915 
AERIUS_bijlage-
_20210915142003-
_RoF2N5swrUv4.pdf

Energiezuinigheid en 
milieu

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

gencheck_Digitale_w-
atertoets_in_null_pdf

211027 
Vergunningencheck 
Digitale watertoets in 
null.pdf

Anders 29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

Eerste_bevindingen_-
Ecologie_pdf

Eerste bevindingen 
Ecologie.pdf

Anders 29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

48_001_Oude_Weerlaa-
n_59a_te_Hillegom_pdf

Rapportage 
verkennend 
bodemonderzoek 
17148.001 Oude 
Weerlaan 59a te 
Hillegom.pdf

Anders
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

Participatieverslagen_pdf Participatieverslag-
en.pdf

Anders 29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

egeleidende_brief_v-
ergunningaanvraag_pdf

Begeleidende brief 
vergunningaanv-
raag.pdf

Anders 29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

211028_GRO_pdf 211028 GRO.pdf Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Bewijsmiddel slopen
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling

11028_Landschappeli-
jk_inpassingsplan_pdf

211028 
Landschappelijk 
inpassingsplan-.pdf

Anders
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Welstand
Bewijsmiddel slopen
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

29-10-202129 oktober 2021 In 
behandeling
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