Aan de gemeente Hillegom
T.a.v. de leden van de Gemeenteraad
Hoofdstraat 115
2181 EC Hillegom
Hillegom, 13 juli 2021
Betreft: Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij
Geachte leden van de Gemeenteraad,
In de Raadcommissie van de gemeente Hillegom van 8 juli jl. heeft de heer A. Pop
(voorzitter van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek) ingesproken
met betrekking tot het omgevingsplan Buitengebied en Zanderij. Bij het inspreken heeft
hij diverse voorbeelden aangehaald waaruit blijkt dat het CultuurHistorisch Genootschap (CHG)
ervaart dat Hillegom weinig aandacht heeft voor het beschermen van erfgoed en landschap in
de gemeente. Ook blijkt de participatie niet goed te verlopen.
De heer Pop heeft daarom de raad met klem gevraagd het college te verzoeken de
Erfgoedcommissies HLT, het CHG en Stichting Vrienden van Oud Hillegom te betrekken
bij het proces van selectie en waardering van alle elementen (ook de landschappelijke) op
de cultuurhistorische waardenkaarten van Hillegom, voordat het college hierover zelf
een uitspraak doet.
Behoud de Polders betuigt steun aan de oproep van het CHG!
De reden van onze steunbetuiging is omdat Behoud de Polders meent dat de Erfgoedcommissies
HLT, het CHG en Stichting Vrienden van Oud Hillegom vanwege hun expertise actief bij genoemde
proces moeten worden betrokken.
De missies van het CHG en onze vereniging lopen parallel en zijn identiek met betrekking tot de
Hollandse weides (*). Onze vereniging maakt zich zorgen over verdere aantasting van landschap en
zichtlijnen in De Polders in de toekomst, omdat dit gebied geen beschermde status heeft.
Deze status is noodzakelijk om het landschap en zijn elementen te behouden. Het omgevingsplan
Buitengebied en Zanderij en de omgevingsvisie Hillegom die in het kader van de Omgevingswet zijn
opgesteld bieden hiervoor geen bescherming.
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De Duin- en Bollenstreek maken deel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen waarbij
waardevolle natuur- en cultuurgebieden in het Rijksprogramma worden aangemerkt als
‘Nationale Parken van Wereldklasse’. Deze landschapsstrategie moet worden meegewogen
in het besluitvormingsproces in Hillegom.
Met vriendelijke groet,

Ton van de Reep
secretaris Vereniging Behoud de Polders

cc het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hillegom

noot
Het CHG heeft als missie het behouden en beschermen van het unieke karakter van de Duin- en
Bollenstreek, terwijl Behoud de Polders zich richt op het behoud van de natuur- en cultuurhistorie
van De Polders.

Bijlage: inspreektekst de heer A. Pop (voorzitter CHG), Raadscommissie 8 juli 2021
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Inspreektekst Omgevingsplan Hillegom, Raadscommissie 8 juli 2021
CHG, Alfred Pop, vz

Geachte commissieleden,
5 insprekers over 2 relatief zware onderwerpen: het Omgevingsplan en de
actualisatie van de Omgevingsvisie. Ik beperk me tot het Omgevingsplan en richt
me tot u met slechts één concrete vraag: namelijk bent u bereid het college te
vragen advies in te winnen bij de Erfgoedcommissies HLT, CHG en de Vrienden
van Oud Hillegom over het selecteren en waarderen van de elementen op de
waardenkaart van Hillegom?
Ik hoop dat mijn pleidooi mag leiden tot een voorstel in raad om tot een andere
volgorde van selectie en waardering te komen. Zo niet dan zal Hillegom zich in
negatieve zin blijven onderscheiden in de regelgeving t.o.v andere gemeenten.
U weet het, het CHG keert zich nog wel eens tegen uw gemeente als erfgoed en
landschappelijke waarden in het geding zijn. U kent onze bezwaren tegen te snel
gedempte zanderijsloten, het aantasten van open landschap en zichtlijnen, zoals
aan de Veenenburgerlaan en thans de affaire met een afgegraven stuk duin van
meer dan 5000 jaar oud, waarvan zelfs nog moet worden vastgesteld of dat wel
mocht.
Onze missie is het behouden en beschermen van het wereldwijd unieke karakter
van de Duin- & Bollenstreek. Duidelijker kan ik het niet zeggen. In Hillegom
ervaren wij weinig aandacht voor het beschermen van erfgoed en landschap.
Ruim 5 jaar schrijven wij het ene na het andere verzoek naar de gemeente. Er
zou gerepareerd worden in bestemmingsplannen, ambtenaren zouden worden
geïnstrueerd, maar als het puntje bij het paaltje komt gebeurt er niets.
Gevolg van dit alles is dat we nu 5 jaar verder zijn en dat de bescherming van
bijvoorbeeld karakteristieke gebouwen, waaronder 14 bollenschuren, nog steeds
niet geregeld is. Er is zelfs een karakteristieke bollenschuur afgebroken zonder
enige kennisgeving van sloop: Noorder Leidsevaart 11.
De slechte bescherming geldt ook voor villa’s en andere panden die nooit op de
monumentenlijst gekomen zijn, maar die wel karakteristiek zijn, zoals Java,
Santwyck, Kwekerij Veelzorg en de bollenschuur van Jonkheer. Dit is geen
laksheid, maar beleid.
Wat de Waardenkaart van Hillegom betreft is er nog veel te winnen als de
inventarisaties van het CHG serieus genomen worden. In zijn Reactie op de CHG
Zienswijze schrijft de gemeente dat zij thans in het proces zit van waardering
van de cultuurhistorische waarden. Bedoeld wordt de categorie Laag. De
categorie Midden wordt niet toegelicht. Daaronder vallen mogelijk de
karakteristieke panden, maar de selectie en waardering moeten nog
plaatsvinden.
Het heeft er alle schijn van dat de gemeente het proces van selectie en
waardering naar zich toetrekt zonder het CHG en de Vrienden van Oud Hillegom
hierbij te betrekken. Sterker, ook de Erfgoedcommissies HLT, die normaal voor

elke monumententoewijzing om advies moet worden gevraagd, is niet bij het
proces van selectie en waardering betrokken. Deze commissie zou toch op zijn
minst om advies moeten worden gevraagd.
Wij verzoeken u met klem het college te verzoeken de
Erfgoedcommissies HLT, het CHG en De Vrienden van Oud Hillegom te
betrekken bij het proces van selectie en waardering van alle elementen
(ook de landschappelijke) op de cultuurhistorische waardenkaart van
Hillegom, voordat het college hierover zelf een uitspraak doet.
Op deze manier kan er een inclusieve inhaalslag worden gemaakt en wordt
Heerlijk Hillegom misschien toch nog die Duurzame Proeftuin van Holland. Het
alternatief is te verworden tot het meest ongeregelde gebied in de kop van ZuidHolland wat betreft bescherming van landschappelijke waarden en erfgoed.
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