
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 18 september 2018 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. F.Q.A. van 

Trigt, wethouder;Dhr. J. van Rijn, wethouder;Mevr. C.B. Baauw, 

secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 
 

Afwezig  
 
 
 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-047676 - 133180 
 

Onderwerp Ontwerp bestemmingsplan Zandlaan 44-46 
 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 
 

Afdeling TM Planvorming 
 

Het College van      1. In te stemmen met bijgaande 'inspraak- en overlegnota 

burgemeester en wethouders      voorontwerpbestemmingsplan Zandlaan 44-46'.  
besluit 2. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 'Zandlaan 44-46' met 

identificatienummer NL.IMRO. 0534.bpzandlaan4446-on01 te starten en ter 
inzage te leggen.  
3. De gemeenteraad in kennis te stellen conform bijgaande raadsbrief. 

 
Samenvatting Op 10 juli 2018 heeft het college besloten in te stemmen met het 

voorontwerpbestemmingsplan 'Zandlaan 44-46' in Hillegom, de 

vooroverlegprocedure overeenkomstig artikel 3.1.1. Bro te starten en 

de gemeenteraad in kennis te stellen met een raadsbrief.  
Tijdens de periode van het vooroverleg zijn 2 vooroverlegreacties ontvangen. 

Deze reacties leiden niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 

Het bestemmingsplan gaat over de twee onbebouwde percelen tussen Zandlaan 

44 en 46 in Hillegom. 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. 
 

Het college besluit de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 'Zandlaan 

44-46'met identificatienummer NL.IMRO. 0534.bpzandlaan4446-on01 te starten 

en ter inzage te leggen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-057083 - 134000 
 

Onderwerp Agenderingsvoorstel actieve informatie Omgevingsplan Hillegom 
 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 
 

Afdeling TM Planvorming 
 

Het College van  
burgemeester en wethouders 1. In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel. 

besluit 
 

Samenvatting Gelet op de planning van het Omgevingsplan en de vaststelling van het 

voorontwerp Omgevingsplan eind 2018, vormt de commissievergadering van 

3 of 4 oktober het juiste moment om de raadscommissie te informeren over 

(de voortgang van) het Omgevingsplan Hillegom. 
 

Doel van de presentatie is het informeren van de raadscommissie over (de 

voortgang van) het Omgevingsplan Hillegom. Na de implementatie van de 

Omgevingswet (voorlopig in 2021) zal er geen sprake meer zijn van 

bestemmingsplannen, maar geldt er voor het hele grondgebied van Hillegom één 

Omgevingsplan, wat ziet op alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Dit 

betekent een verandering van denken en doen, vanuit het nieuwe principe van 

de 'ja, mits'-gedachte. In Hillegom wordt inmiddels gewerkt aan een 

Omgevingsplan. Aangezien de Omgevingswet nog niet in werking is getreden is 

formeel sprake van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, in de geest 

van de komende Omgevingswet. Dit voorstel dient om de raad te informeren 



  over de voortgang van dit traject, de voorlopige planning en de hoofdlijnen van 

  de inhoud. 

  Het college stemt in met het agenderingsvoorstel. 

Besluit 

  
Akkoord. Agenderingsvoorstel tekst toevoegen bij gewenste bijdrage: 

portefeuillehouder Hoekstra is aanwezig om vragen te beantwoorden. 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-056467 - 135176 

 
 

Onderwerp  Beantwoording Schriftelijke vragen GL en Bloeiend Hillegom over Duinpolderweg 

Portefeuillehouder  Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  
1. In te stemmen met bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen van 

burgemeester en wethouders 
 

 

GroenLinks en Bloeiend Hillegom over de Duinpolderweg. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De fracties van GroenLinks en Bloeiend Hillegom hebben schriftelijke vragen aan 
  het college gesteld over het besluit van juli 2018 van Gedeputeerde Staten van 
  de provincies Noord- en Zuid Holland, waarin is gekozen voor de Middenvariant 
  als Voorkeursalternatief en voor een ruimtelijke reservering ten behoeve van 
  een doortrekking van de N208 naar de N206. Bijgaand document bevat de 

  concept-beantwoording aan beide fracties. 

Besluit  Akkoord onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. Actie weth. De Jong.  

Zaak / doc nr 

 

Z-18-057595 - 135215 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 11 september 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst d.d. 11 september 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-057595 - 135901 

 
 

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Afgelegde bezoeken: 

burgemeester en wethouders   

besluit  Dhr. Van Erk: 
  -Overleg Economic Board bijgewoond 
  -Overleg Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden bijgewoond 
  -Openstelling kermis voor ouderen en mindervaliden bijgewoond 
  -Kortebaandraverij bijgewoond en prijsuitreiking gedaan 
  -5-jarig jubileum Stichting Veteranen bijgewoond 

  -Districtscollege bijgewoond 

  Dhr. Van Rijn: 
  -Meegelopen met wijkagent tijdens avonddienst 

  -Vergadering Algemeen Bestuur Maregroep bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 

  -Open eettafel in de Bollenstroom bijgewoond 

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-057595 - 136827 



 
Onderwerp 

Portefeuillehouder 

Afdeling 

 
Het College van 

burgemeester en 

wethouders besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit 

 
Raad & Commissie  
 

 
TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Actielijst raad: Er wordt een collegevoorstel opgesteld mbt het onderwerp 'wifi in 

de openbare ruimte'. Actie portefeuillehouder De Jong. 

 

 
Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


