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Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J. van Rijn, wethouder;Mevr. C.J. Hoekstra, 

wethouder;Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;Dhr. J.M.A. Deul, loco-secretaris 
 

Afwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-045294 - 113668 

Onderwerp  vaststellen Bouwverordening Hillegom 2018 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Vergunningen 

Het College van  de raad voor te stellen: 

burgemeester en wethouders  
1. de Bouwverordening Hillegom 2018 vast te stellen; besluit  

  2. de Bouwverordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 januari 
  2017 (inclusief de 14e serie wijzigingen), in te trekken; en 
  3. het Reglement van Orde van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

  (Welstandscommissie) vast te stellen. 

Samenvatting  De rijksoverheid heeft op 29 november 2014 de Woningwet gewijzigd. Het 
  resultaat hiervan is dat de Bouwverordening moet worden veranderd. De 
  stedenbouwkundige bepalingen mogen niet meer in de bouwverordeningen 
  worden opgenomen. Deze zaken zijn nu in de bestemmingsplannen geregeld. De 

  gemeenteraad beslist over een gewijzigde Bouwverordening. 

  De Bouwverordening gaat vanaf nu alleen nog maar over het tegengaan van het 
  bouwen van een bouwwerk op verontreinigde bodem en over de samenstelling, 
  inrichting en werkwijze van de Welstandscommissie. De inhoudelijke criteria 

  voor de welstandsadvisering zijn vastgesteld in de welstandsnota. 

  Er is gebruik gemaakt van de modelverordening van de Vereniging van 

  Nederlandse Gemeenten. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-041737 - 114323 

 
 

Onderwerp  Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw en Bestaande Bouw Holland Rijnland 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. Deel te nemen aan het convenant aardgasvrije nieuwbouw en 

burgemeester en wethouders  bestaande bouw Holland Rijnland 

besluit  2. Mevrouw C.J. Hoekstra als portefeuillehouder duurzaamheid te 
  machtigen om het convenant namens de gemeente Hillegom te 
  ondertekenen 
  3. Bijgevoegde raadsbrief inzake het convenant ter informatie door te 

  zenden naar de raad 

Samenvatting  Op 27 september 2017 is het Energieakkoord Holland Rijnland (2017-2025) 
  ondertekend door 18 partners, waaronder de gemeente Hillegom. Vanuit de 
  uitvoeringslijn warmte is een convenant aardgasvrije nieuwbouw en bestaande 
  bouw, hierna te noemen ‘het convenant’, opgesteld. Het doel van het convenant 
  is dat lopende nieuwbouwplannen waarbij de aanvraag omgevingsvergunning 
  voor 1 juli 2018 is ingediend, waar mogelijk, niet meer worden aangesloten op 
  aardgas en dat de convenantpartijen samenwerken in het plannen van 
  werkzaamheden aan infrastructuur in bestaande wijken. Het convenant wordt 
  primair gesloten tussen partijen in de regio Holland Rijnland die een bepalende 
  of faciliterende rol hebben in het aardgasvrij maken van de gebouwde 
  omgeving, maar het convenant biedt andere partijen de gelegenheid toe te 

  treden of als supporter het convenant te ondertekenen. 
   



Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-049887 - 117676 

 
 

Onderwerp  Straatnaam voor 8 woningen in plan Kalkovensbrug 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  
De straatnaam Schelpvisserlaan toe te kennen aan de nieuw aan te leggen 

burgemeester en wethouders 
 

 

straat in het plan Kalkovensbrug in Hillegom. 
besluit 

 
  

Samenvatting  In oktober 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kalkovensbrug 
  vastgesteld. Dit plan maakt, op de locatie achter Beeklaan 59/langs de 
  Leidsevaart, vijf vrijstaande woningen bij recht mogelijk en drie 
  greenportwoning via een wijzigingsbevoegdheid mogelijk. Dit plan omhelst dus 
  in totaal acht woningen. 
  Voor de vijf woningen is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Een 
  wijzigingsplan voor de drie greenportwoningen wordt later dit jaar in procedure 
  gebracht. 
  Aan de nieuwe openbare ruimte moet een nieuwe straatnaam worden 
  toegekend. Besloten wordt de straatnaam Schelpvisserlaan aan de openbare 

  ruimte toe te kennen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-049284 - 117698 

 
 

Onderwerp  Beleidsregel vervoer en reiskosten statushouders 

Portefeuillehouder  Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  
De 'beleidsregel vervoer en reiskostenvergoeding voor statushouders die de 

burgemeester en wethouders 
 

 

taalklassen of internationale schakelklas bezoeken' vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De taalklas is voor kinderen van 6 tot 13 jaar die nog niet in kunnen stromen in 
  het regulier onderwijs, omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. In 
  onze regio (bollen5) hebben wij ervoor gekozen dit onderwijs gezamenlijk te 
  organiseren op de Victorschool in Noordwijkerhout. De internationale schakelklas 
  (ISK) is voortgezet onderwijs voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar die nog 
  niet kunnen instromen in het regulier voortgezet onderwijs, omdat ze de 
  Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Deze school is in bollen6 verband 
  georganiseerd en staat momenteel in Katwijk. Sommige leerlingen ontvangen 
  een bijdrage onder de verordening leerlingenvervoer (PO) en sommige 
  leerlingen ontvangen een bijdrage onder de bijzondere bijstand (VO). Als hier 
  geen recht op bestaat dan is er geen voorziening en dat zorgt ervoor dat 
  kinderen regelmatig niet op school kunnen komen, omdat zij de reis niet kunnen 
  financieren of omdat ouders in de problemen komen met wegbrengen. Daarom 
  stellen wij voor, voor deze groep een aparte regeling te treffen. 
  Voorgesteld wordt voor de statushouders die de taalklassen bezoeken 
  taxivervoer in te zetten en de statushouders die de ISK bezoeken een OV-pas 

  met abonnement aan te bieden. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-047481 - 119160 

 
 

Onderwerp  Omgevingsvergunning voor een greenportwoning Frederikslaan 18 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. In te stemmen met de zienswijzennota omgevingsvergunning 

burgemeester en wethouders  Frederikslaan 18; 

besluit  2. Omgevingsvergunning te verlenen voor een greenportwoning aan 
  de Frederikslaan 18. 
  3. De gemeenteraad in kennis te stellen van dit besluit conform 

  bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting  Aan de Frederikslaan in Hillegom zijn, in de noordelijk gelegen heemtuin, 
  onbebouwde percelen gelegen. De eigenaren hebben het voornemen om hier 
  twee burgerwoningen te realiseren. Omdat de locatie in het werkingsgebied van 

  de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) valt, is er sprake van twee 
   



  greenportwoningen. 

  Woningbouw buiten de bebouwingscontouren van de Duin- en Bollenstreek is 
  volgens het regionaal ruimtelijk beleid (vastgelegd in de ISG) niet meer 
  toegestaan, met uitzondering van zogenoemde greenportwoningen. Voor deze 

  woningen dient een bouwtitel te worden verkregen (gekocht) via de GOM. 

  Omdat het verzoek past binnen de kaders van de Intergemeentelijke 
  Structuurvisie Greenport (ISG), heeft het college op 4 juni 2012 besloten in 
  principe in te stemmen met de realisatie van twee greenportwoningen op het 
  perceel ‘Frederikslaan 20’. Na dit principebesluit heeft de 
  eigenaar/initiatiefnemer van het oostelijk gelegen perceel (nu nr. 18 
  genummerd) opdracht gegeven om de benodigde onderzoeken uit te voeren. Er 
  is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, waarna in 2014 een aanvraag 
  omgevingsvergunning is ingediend. Initiatiefnemer heeft vervolgens verzocht de 
  aanvraag aan te houden in verband met een mogelijk tracé van de 
  Duinpolderweg nabij de locatie. In 2017 heeft initiatiefnemer verzocht het 
  vergunningstraject weer op te pakken. Voor de tweede woning (nu nr. 20 
  genummerd) wordt nog onderzoek verricht en indien mogelijk een planologische 

  procedure gestart. 

  Een ontwerp omgevingsvergunning voor de Frederikslaan 18 is in het voorjaar 
  2018 ter inzage gelegd en daar is één zienswijze op ingediend. Deze zienswijze 

  heeft niet geleid tot wijzigingen aan het plan. 

  Het college besluit in te stemmen met de zienswijzennota en om de 
  omgevingsvergunning te verlenen zodat de greenportwoning kan worden 

  gerealiseerd aan de Frederikslaan 18. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-050715 - 119996 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst dd 10 juli 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst dd 10 juli 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-050715 - 120867 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. De Jong: 

burgemeester en wethouders  -Bestuurlijk overleg Stek bijgewoond 

besluit  -Bestuurlijke tafel Ruimte, Wonen en Economie Holland Rijnland bijgewoond 

  Dhr. Van Rijn: 
  -Overlegplatform Greenport Ruimtelijke Ontwikkeling Bollenstreek bijgewoond 
  -Bestuurlijk overleg Meerlanden bijgewoond 

  -Jeu de boules toernooi Quatorze Juillet bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 
  -Jeu de boules toernooi Quatorze Juillet bijgewoond 
  -Vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD bijgewoond 

  -Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Duin-en Bollenstreek bijgewoond 

  Mevr. Hoekstra: 
  -Overlegplatform Greenport Ruimtelijke Ontwikkeling Bollenstreek bijgewoond 

  -Bestuurlijke tafel Ruimte, Wonen en Economie Holland Rijnland bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
   



 
Zaak / doc nr Z-18-050715 - 121740 

 
Onderwerp Raad & Commissie 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van Naar aanleiding van de actielijst:  

burgemeester en wethouders      Wethouder van Rijn praat het college bij over de ontwikkelingen ten aanzien van 

besluit      het afvalbeleid. Hij komt met een procesnotitie over de aanpak. 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-050715 - 121752 

 
Onderwerp Regiozaken 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van Wethouder Van Trigt vertelt over de stevige discussie over het  

burgemeester en wethouders     solidariteitsbeginsel binnen Holland Rijnland. Met name de gemeente Leiden wil 

besluit voor profijtbeginsel gaan. Er ontstaat binnen de HLT gemeenten ook een verschil 

van inzicht over het voorkeursmodel, vooral gebaseerd op financiële motieven. 

Er worden verschillende scenario's uitgewerkt. 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-050715 - 121755 

 
Onderwerp Rondvraag 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van Burgemeester Van Erk:  

burgemeester en wethouders      - bespreekt de ludieke actie naar aanleiding van de Duinpolderweg en hoe 
besluit         daarmee om te gaan.   

- beveelt collegeleden aan om een communicatie/mediatraining te doen. 

- bespreekt de planning rondom gebiedsgericht werken (project van de 

  provincie). 
 

Wethouder Van Trigt  
- bespreekt de ontwikkelingen over de inhuizing van een aantal diensten naar   

  het dienstencentrum, hier is budget van 20.000 euro voor nodig en dat 

  wordt gemeld in de begrotingsrapportage. College is akkoord met het    
  beschikbaar stellen van het budget. 

 
Wethouder Van Rijn  
- bespreekt de herasfaltering van de N208, vooral in de relatie met de   

  wegafsluiting van de N206 (Vogelenzangseweg). Hierdoor wordt de  

  realisatie uitgesteld naar het voorjaar 2019. Hierdoor wijzigt de   
  doorlooptijd qua werkzaamheden en dat heeft gevolg voor het budget.  
- kondigt aan dat er een bestuursopdracht wordt gemaakt voor het Julianapark. 

 
Wethouder Hoekstra  
- doet verslag van het gesprek met de gemeente Bloemendaal over de  
  uitbreiding van een woonwijk bij Vogelenzang. Dat lijkt strijdig met   

  ontwikkelingen van de bedrijfsuitbreiding. Doel is om als goede    

  buren naar een oplossing toe te werken. 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


