
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 16 juni 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder; Dhr. A. van Erk, burgemeester; Dhr. F.Q.A. van 
Trigt, wethouder; Dhr. J.A. van Rijn, wethouder; Mevr. M. Pippel, plv 
secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

Afwezig Mevr. C.B. Baauw, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-133243 - 318517 

Onderwerp Rondvraag 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

PH Van Trigt: Veteranenhuis: de gevraagde subsidiebijdrage voor de huur wordt 
in de begroting verwerkt.  
  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105636 - 308877 

Onderwerp Ontwerp Omgevingsvisie opnieuw ter inzage legging 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de procedure voor het ter visie leggen van het 'Ontwerp 
Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij' opnieuw te starten. 

2. de bijgaande raadsbrief inzake de procedure voor het opnieuw ter 
visie leggen van het Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied en 
Zanderij vast te stellen. 

Samenvatting Het college heeft op 28 januari 2020 besloten om het 'Ontwerp Omgevingsplan 
Buitengebied en Zanderij' ter visie te leggen van 12 februari tot 25 maart. Half 
maart brak de corona crisis uit en moesten alle bijeenkomsten en fysieke 
afspraken afgezegd worden. Hierdoor was het niet mogelijk om het gesprek met 
inwoners, ondernemers en andere betrokkenen over dit nieuwe instrument 
onder de Omgevingswet verder te voeren. 
 
Provincie Zuid-Holland heeft een zienswijze ingediend omdat zij vrezen dat er op 
grond van het omgevingsplan woningbouw kan plaatsvinden op de 
reservelocaties, terwijl dit in strijd is met het provinciale beleid over de 
woningbouw in de subregio Duin- en Bollenstreek. In een overleg tussen 
provincie en gemeente is afgesproken dat het omgevingsplan aangepast wordt 
in overeenstemming met de bestaande afspraken. De planning is om voor het 
zomerreces de reactienota met de wijzigingen als gevolg van de zienswijzen vast 
te stellen door het college. 
 
Besloten wordt om de procedure voor het ter visie leggen van het 'Ontwerp 
Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij' opnieuw te starten. De indieners van 
de zienswijzen en de gemeenteraad worden geïnformeerd over de verandering 
van de procedure. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-133243 - 315299 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 juni 2020 



Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 juni 2020 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-130566 - 309486 

Onderwerp VAB: Onderzoeksprogramma toekomstscenario's 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het Informatie Memorandum, bedoeld voor de colleges 
van burgemeester en wethouders van de VAB-gemeenten, van 12 maart 2020. 

Samenvatting Het VAB (VuilAfvoerBedrijf van de Duin- en Bollenstreek gemeenten in 
Voorhout) is een GR (Gemeenschappelijke Regeling) met een overslagstation 
voor het overslaan van al het huishoudelijk restafval en GFT (Groente-, Fruit- en 
Tuinafval) uit de Duin- en Bollenstreek. Het VAB verzorgt deze dienstverlening al 
meer dan 30 jaar. Het VAB is bezig met een onderzoek naar de toekomst van de 
GR VAB. Belangrijke aanleiding hiervoor is het aflopen van belangrijke 
contracten (huurcontract NS, exploitatie station en verwerkingscontracten afval) 
en de technisch verouderde staat van het station en installatie. 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het VAB is besloten om de 
voortgang van het onderzoek, middels een informatie memorandum, kenbaar te 
maken aan de besturen van de aangesloten gemeenten van de Duin- en 
Bollenstreek. Door kennis te nemen van het Informatie Memorandum van 12 
maart 2020 zijn de colleges van de VAB-gemeenten op dezelfde wijze 
geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-125401 - 310614 

Onderwerp Zienswijze Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde zienswijze over de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 
(ZHOV) vast te stellen en in te dienen; 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'Zienswijze Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening (ZHOV)' vast te stellen. 

Samenvatting De Provincie Zuid-Holland heeft recent de Ontwerp Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening (ZHOV) vastgesteld. Dit ontwerp ligt van 11 mei tot en 
met 22 juni 2020 ter inzage. 
 
In de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) zijn de huidige regels voor 
de fysieke leefomgeving omgezet naar het stelsel van de Omgevingswet. Het 
uitgangspunt voor de ZHOV is dat in principe de huidige provinciale 
Omgevingsverordening Zuid-Holland gelijkwaardig wordt overgezet naar het 
stelsel van de Omgevingswet. Dit is echter niet altijd mogelijk en wenselijk. Op 
een aantal (kleine) onderwerpen heeft het Rijk in de Omgevingswet zaken 
veranderd ten opzichte van de huidige kaders. Zo wordt een aantal taken 
gedecentraliseerd. Voor de provincie gaat het bijvoorbeeld om de bevoegd gezag 
rol bij bodem(sanering). Ook worden sommige zaken vereenvoudigd of is de 
systematiek, terminologie of de mogelijke juridische constructie aangepast. 
Daarnaast zijn er enkele wettelijke verplichtingen waar wij voor de 
Omgevingsverordening onder de Omgevingswet aan gebonden zijn. De regels 
zijn hier zo goed mogelijk gelijkwaardig op aangepast. 
 
Besloten wordt om een zienswijze over de Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening in te dienen en de bijgevoegde raadsbrief hierover vast 
te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


