
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
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Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. J. van Rijn, 

wethouder;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Dhr. J.M.A. Deul, loco-secretaris 
 

Afwezig Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder; Mevr. C.B. Baauw, secretaris 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-047676 - 111055 

Onderwerp  Voorontwerp bestemmingsplan Zandlaan 44-46 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Zandlaan 44-46'; 

burgemeester en wethouders  2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan 'Zandlaan 44-46' te 

besluit  starten door het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor 
  inspraak en vooroverleg met de formele overlegpartners te starten 
  overeenkomstig artikel 3.1.1. Bro; 

  3. De gemeenteraad in kennis te stellen conform bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting  
Tussen Zandlaan 44 en 46 in Hillegom zijn twee onbebouwde percelen gelegen.   

  De eigenaar heeft het voornemen om hier twee burgerwoningen te realiseren. 
  Omdat de locatie in het werkingsgebied van de Greenport 

  Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) valt, worden het twee GOM woningen. 

  Omdat het verzoek past binnen de kaders van de Intergemeentelijke 
  Structuurvisie Greenport, is op 4 april 2017 besloten om aan het principe 
  verzoek medewerking te verlenen. Na dit principe besluit zijn in overleg met de 
  initiatiefnemer de nodige onderzoeken uitgevoerd en is een 

  voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. 

  Het college besluit in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan, zodat 

  het vooroverleg kan worden opgestart en de raad geïnformeerd kan worden. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-039231 - 116642 

 
 

Onderwerp  Voorontwerpbestemmingsplan Frederikslaan 14 en 16 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Frederikslaan 

burgemeester en wethouders  14 en 16’. 

besluit  2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan ‘Frederikslaan 
  14 en 16’ met de identificatiecode 
  NL.IMRO.0534.BPFrederksln14en16-VO01 te starten door het 
  voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak en 
  vooroverleg met de formele overlegpartners te starten 
  overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro. 

  3. De gemeenteraad te informeren over dit besluit. 

Samenvatting  Aan de Frederikslaan in Hillegom zijn, naast nummer 12, twee onbebouwde 
  percelen gelegen. De eigenaren hebben het voornemen om hier twee 
  (burger)woningen te realiseren. Omdat de locatie in het werkingsgebied van de 
  Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) valt, worden het 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 GOM. 

  Omdat het verzoek past binnen de kaders van de Intergemeentelijke 
  Structuurvisie Greenport (ISG), is, na het inwinnen van stedenbouwkundig 
  advies, op 10 oktober 2017 besloten om aan het initiatief medewerking te 
  verlenen. Na dit principe besluit zijn in opdracht van de initiatiefnemers de 
  nodige onderzoeken uitgevoerd en is een voorontwerpbestemmingsplan 

  ‘Frederikslaan 14 en 16’ opgesteld. 

  Het college besluit in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan, zodat 

  het vooroverleg kan worden opgestart en de raad geïnformeerd kan worden. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-044708 - 117469 

 
 

Onderwerp  Aanwijzen vertegenwoordigers GR KDB 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van  Wethouder J. van Rijn als lid en wethouder F. van Trigt als plaatsvervangend lid 
burgemeester en wethouders  van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven 

besluit  Kust- Duin- en Bollenstreek aan te wijzen. 

Samenvatting  Met het aantreden van het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen is 
  het nodig nieuwe vertegenwoordigers van Hillegom aan te wijzen voor de 
  besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Voor een aantal 
  regelingen is dit een bevoegdheid van de gemeenteraad, voor de andere 
  regelingen een bevoegdheid van het college. Over de gemeenschappelijke 
  regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek is onduidelijk of het nu gaat 
  om een collegeregeling of een gemengde regeling, zie de opmerking onder 
  Kanttekeningen. Daarom worden voor deze regeling de vertegenwoordigers door 

  zowel de raad als het college aangewezen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-049836 - 117506 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst dd 03 juli 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst dd 03 juli 2018 vast te stellen 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-049836 - 118803 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. Van Erk: 

burgemeester en wethouders  -Deelgenomen aan bustour door de Bollenstreek georganiseerd door LTO Noord 

besluit  -Terugkomst deelnemers Carbage-Run bijgewoond 

  Dhr. De Jong: 

  -Afscheidsreceptie wethouders Kruijswijk en Van Rijnberk bijgewoond 

  Dhr. Van Rijn: 
  -Bijeenkomst besturen en wethouders bij VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland 
  bijgewoond 
  -Gilde Midzomeravond bijgewoond 

  -Deelgenomen aan bustour door de Bollenstreek georganiseerd door LTO Noord 

  Mevr. Hoekstra: 

  -Stuurgroep Regionale Energietransitie bijgewoond 
   



  -Vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West Holland 

  bijgewoond. 

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-049836 - 118809 

 
 

Onderwerp  Raad & commissie 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  te besluiten de moties al dan niet uit te voeren 

burgemeester en wethouders  
 Motie programmarekening fietspad Olympiaweg besluit  

   Motie programmarekening versterking zichtbaarheid handhaving 

   Motie kadernota OV-netwerk Duin-en Bollenstreek 

Samenvatting    

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) Het college neemt de moties over.  

Zaak / doc nr 

 

Z-18-049836 - 119892  

Onderwerp  Rondvraag 

Portefeuillehouder    

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Wethouder Hoekstra 

burgemeester en wethouders  - Licht voorstel ontwikkeling Stationsweg 13, gebouw Jonkheer toe. Advies van 

besluit  

de monumentencommissie nemen we niet over. College is positief over de 

ontwikkeling, 
  volgende week besluit nemen. 

  - Begrotingsgesprek was gister gepland, maar zonder cijfers.  
 

Wethouder van Rijn  
- Hart van Holland, wij sluiten aan op onderdelen die voor Hillegom van 

belang zijn. Is initiatief van 10 gemeenten met het oog op de omgevingswet 

er is gezamenlijk een omgevingsvisie 2040 opgesteld. 
 

Wethouder de Jong  
- De begroting loopt anders dan gewend, hij voert de regie erop. 

- Licht memo toe over de uitspraak van de Hoge Raad over Precariobelasting. 

Gevolgen hiervan worden nu in beeld gebracht.   
- informeert het college over de ontwikkelingen bij Huize Bijgelegen aan 

de Leidsestraat. 
 

Burg. Van Erk  
- Informeert over de ontwikkelingen bij de Zuilen. 

- Doet verslag van de ontwikkelingen bij Solution. 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


