
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 10 januari 2023 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J.A. van Rijn, 
wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Dhr. M. 
Dijkshoorn, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-288339 - 609530 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 20 december 2022 

Portefeuillehouder x 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 20 december 2022 vast te 
stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-281188 - 607880 

Onderwerp Zienswijze PZH, herziening ontwerp omgevingsbeleid module 
soortenbescherming 

Portefeuillehouder Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De zienswijze op de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module 
Soortenbescherming vast te stellen. 

Samenvatting Provincie Zuid-Holland heeft vooruitlopend op de invoering van de 
Omgevingswet het Omgevingsbeleid vastgesteld. In de Omgevingsvisie, de 
Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma is al het beleid dat 
betrekking heeft op de fysieke leefomgeving gebundeld. Wijzigingen van het 
Omgevingsbeleid worden via modules ter visie gelegd en gewijzigd. De meest 
recente wijziging is de Module Soortenbescherming, die van 10 november tot 22 
december ter visie heeft gelegen. 
 
Het provinciale omgevingsbeleid heeft gevolgen voor het gemeentelijke 
omgevingsbeleid, omdat regels uit de provinciale omgevingsverordening in 
gemeentelijke bestemmingsplannen overgenomen moeten worden. Met een 
zienswijze vraagt de gemeente aan Provincie Zuid-Holland meer uitleg over het 
doel en de achtergrond van een van de artikelen, 'rekening houden met 
inheemse biodiversiteit in bestemmingsplannen'.  
 
Voor de gemeente is het behouden en versterken van de biodiversiteit een doel 
dat is opgenomen in de Omgevingsvisie. Deze module ondersteunt de ambities 
die de gemeente zichzelf heeft gesteld, deze hebben onder andere betrekking 
tot natuurinclusieve ontwikkelingen in bestaande en nieuwe woonwijken. 
 
Besloten wordt om de zienswijze op de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid 
Module Soortenbescherming vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-126560 - 601068 

Onderwerp Vaststellen Nota van beantwoording Noorderlaan 26 te Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 



Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgaande Nota van beantwoording behorende bij de ontwerp 
omgevingsvergunning Noorderlaan 26 met IMRO-code 
NL.IMRO.0534.OMGVNoorderlaan26-ON02 vast te stellen.  
2. De omgevingsvergunning met IMRO-code 
NL.IMRO.0534.OMGVNoorderlaan26-VA01 te verlenen ten behoeve van de 
realisatie van de bedrijfsbebouwing. 
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal is verzekerd door middel van 
een anterieure overeenkomst. 
  

Samenvatting Op 31 december 2011 is het voormalige bedrijfspand aan Noorderlaan 26 in 
Hillegom door een brand teniet gegaan. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 1 november 2012 een omgevingsvergunning verleend voor 
een nieuw bedrijfspand en mocht er op eigen risico begonnen worden met de 
realisatie. Het besluit is echter op 30 juni 2014 door de Rechtbank vernietigd, 
omdat ten onrechte gebruik is gemaakt van de calamiteitenregeling uit het 
bestemmingsplan. Het nieuwe (reeds gerealiseerde) pand werd namelijk groter 
qua inhoud dan voor de brand.  
 
Op 26 februari 2015 is er een nieuwe aanvraag ingediend.  
Deze ingediende aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het 
realiseren van een nieuw bedrijfspand met een bouwoppervlak van 6140m2 en 
een goothoogte van 6,6 m. Verder is aangevraagd een extra dockshelter van 
52m2 aan de zuidoostkant, 2 laadkuilen aan de noordkant, een toename van de 
kantoorruimte tot 1000 m2 en het gebruik van 1790 m2 bollengrond aan 
noordkant als parkeerterrein.   
De ontwerp omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen. Als gevolg van een 
zienswijze is geoordeeld dat het ontwerp besluit niet danwel onvoldoende 
gemotiveerd was. Initiatiefnemer is hiermee aan de slag gegaan.   
 
Vervolgens is er een aangepast ontwerp omgevingsvergunning  van 1 juni t/m 
12 juli 2022 ter inzage gelegd. Hierin is extra en nieuw onderzoek op het gebied 
van industriegeluid, ecologie, stikstofdepositie, verkeer en parkeren en 
milieueffectrapportage verwerkt. Tevens is in dit ontwerp de overkapping van 
712m2 tussen de bestaande werkplaats en het nieuwe bedrijfspand 
meegenomen. De aanvraag om omgevingsvergunning is op ondergeschikte 
punten aangepast.  
Er zijn 2 zienswijzen ontvangen binnen de periode van ter inzagelegging.  
  
Het college besluit de Nota van beantwoording behorende bij de ontwerp 
omgevingsvergunning Noorderlaan 26 met IMRO-code 
NL.IMRO.0534.OMGVNoorderlaan26-ON02 vast te stellen, de 
omgevingsvergunning met IMRO-code NL.IMRO.0534.OMGVNoorderlaan26-VA01 
te verlenen ten behoeve van de realisatie van de bedrijfsbebouwing en geen 
exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast 
te stellen, omdat het kostenverhaal is verzekerd door middel van een anterieure 
overeenkomst. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-283919 - 603222 

Onderwerp Benoeming nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitters commissie 
bezwaren en klachten 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Met ingang van 1 januari 2023 de heer mr. W. van Steenbergen te benoemen 
als voorzitter van de commissie bezwaren en klachten. 
2. Met ingang van 1 januari 2023 de heer mr. W. van den Aardweg en de heer 
mr. R.F. van Rooij te benoemen als plaatsvervangend voorzitters van de 
commissie bezwaren en klachten.  
 
 
  

Samenvatting De commissie bezwaren en klachten adviseert het college, de raad en de 
burgemeester over bezwaarschriften en klachten. De commissie is onafhankelijk 
en bestaat uit personen die geen binding hebben met het gemeentebestuur. Met 
ingang van 1 januari 2023 legt de huidige voorzitter van de commissie bezwaren 
en klachten zijn functie als voorzitter neer. Het college besluit om met ingang 
van 1 januari 2023 de heer Van Steenbergen te benoemen als nieuwe voorzitter 
van de commissie bezwaren en klachten. Het college besluit verder om de heer 
Van den Aardweg en de heer Van Rooij te benoemen als plaatsvervangend 
voorzitters van de commissie bezwaren en klachten.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


