
Aan:

Noordwijk, 17 maart 2021.

Betreft:

Geachte leden van de gemeenteraad.
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DE GEMEENTERAAD VAN HILLEGOM
POSTBUS 32
2180 AA HILLEGOM

Vanwege onze betrokkenheid bij de streek zijn wij zeer geschrokken van de voorgestelde wijzigingen 
in bovengenoemde actualisatie, die haaks staan op de eerder aangenomen voornemens in de 
'Omgevingsvisie Hillegom 2030', door u vastgesteld op 22 februari 2018.

Op 11 februari 2021 heeft het college het ontwerp Omgevingsvisie Hillegom Actualisatie 2020 ter 
inzage gelegd. Als Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek zijn wij sterk betrokken bij het landschap en 
natuur in de gehele bollenstreek.

stichting Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek (MODB) : Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Vogel- en 
Natuurclub Katwijk, Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout, Vereniging Betrokken Teylingers, Vogelwerkgroep Teylingen, 
Natuur- en Vogelwerkgroep Bollenstreek Lisse, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie afdeling Bollenstreek.

Deze voornemens zijn voor ons onbegrijpelijk omdat de plannen in tegenspraak zijn met 
uitgangspunten in de omgevingsvisie zoals 'versterken van natuurwaarden', 'uitbreiden areaal open 
weides en 'tegengaan verrommeling'. Bovendien zijn wij van mening dat er voldoende alternatieven 
voorhanden zijn.

Het is naar onze mening noodzakelijk dat de natuur, in vooral de oostelijke bollenstreek versterkt 
wordt. Dat is goed voor het toerisme en recreatie en komt ten goede aan het woonklimaat van de 
inwoners van Hillegom. De polders van Hillegom zijn daar een belangrijk onderdeel van en wij stellen 
daarom het volgende voor:

Met de nieuwe voorstellen wilt u van start gaan met de urbanisatie en industrialisatie van de 
Hollandse weides omdat u het volgende wilt toelaten:

a. De mogelijkheid om GOM woningen in de Hollandse weides te bouwen
b. Kleinschalige initiatieven toe te laten om de recreatieve waarden te verhogen
c. Het toestaan van zonneakkers in de Oosteinderpolder

• Vermijdt lintbebouwing in welke vorm dan ook. Onze bollenstreek kent al genoeg zg. 
levendige linten die het landschap schaden. De linten dienen er wat ons betreft niet te 
komen en zeker niet in genoemde polders.

• De noodzaak van recreatieve ontwikkelingen is niet aangetoond. Waarom zouden naast de 
fantastische natuur nog andere recreatieve activiteiten nodig zijn? Een mooie polder met 
mooie natuur is toch het optimum voor de recreant? Wie fietst of wandelt graag door een 
gebied met lintbebouwing en verrommeling?

Zienswijze inzake ontwerp Omgevingsvisie Hillegom Actualisatie 2020. 
Zaaknummer Z-19-074391



Hoogachtend,
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Wij roepen de gemeenteraad op de door ons aangehaalde punten uit de Omgevingsvisie Actualisatie 
2020 te schrappen en prioriteit te geven aan de bescherming van de Hollandse weides en uitvoering 
te geven aan het eerder door u aangenomen actieplan.

In plaats van de door u opgenomen wijzigingen van de omgevingsvisie willen wij juist pleiten voor 
een hogere beschermingsgraad van de Hollandse weides. Wij bepleiten er met name voor, dat u snel 
werk maakt van het eerder aangenomen actieplan: versterking van de natuurwaarden, het 
uitbreiden van het areaal open weides en het tegengaan van verrommeling. Daar is tot nu toe weinig 
aan gedaan. Daarnaast vinden ook wij het creëren van aantrekkelijke dorpsranden van groot belang. 
Er zijn bovendien voldoende alternatieven waarvoor wij verwijzen naar de gezamenlijke zienswijze 
van de Vereniging Behoud de Polders, IVN Zuid-Kennemerland en de Vogelwerkgroep Zuid- 
Kennemerland die daartoe uitgewerkte voorstellen doen.

Stichting Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek (MODB): Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Vogel- en 
Natuurclub Katwijk, Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout, Vereniging Betrokken Teylingers, Vogelwerkgroep Teylingen, 
Natuur- en Vogelwerkgroep Bollenstreek Lisse, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie afdeling Bollenstreek.

• Wij ontkennen niet dat er behoefte is aan groene energie maar om hiervoor de uiterst 
belangrijke Hollandse weides te gebruiken gaat ons te ver. Met dit voornemen kiest u de weg 
van de minste weerstand. Er zijn voldoende alternatieven aan te wijzen maar die zijn, in het 
kader van planning en uitvoering, waarschijnlijk wat lastiger om uit te voeren.

Namens Stichting Mili Overleg Duin- en Bollenstreek 
L.H.J. Schaap 
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