BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM

Status

10 november 2020

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

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Z-20-158024 - 363937
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 3 november 2020
Dhr. A. van Erk, burgemeester
TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 3 november 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-157691 - 362669
Addendum bouwheerovereenkomst IKC Hillegom
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM JOSVC
1. Het addendum op de bouwheerovereenkomst van IKC Hillegom vast te
stellen, vanwege herziene leerlingaantallen en bijgestelde
duurzaamheidsambitie;
2. Volmacht te verlenen aan mw C.J. Hoekstra voor ondertekening.
Tijdens de ontwerpfase van de nieuwbouw van IKC Hillegom is het verwachtte
leerlingaantal bijgesteld van 350 naar 275 leerlingen. Hierdoor wordt het
gebouw kleiner dan oorspronkelijk gedacht. Als gevolg van het hierop
bijgestelde ontwerp en de gewijzigde duurzaamheidsambitie is het nodig om de
bouwheerovereenkomst tussen de gemeente en Sophia Scholen aan te passen.
Het college wordt gevraagd het addendum vast te stellen.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-157216 - 361314
Raadsbrief RES, LES en TVW Hillegom

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

TM Strategie en Projecten
1.De raadsbrief "Samenhang Regionale Energiestrategie met de Lokale
Energiestrategie & Transitievisie Warmte" vast te stellen.
Het college wordt gevraagd in te stemmen met de raadsbrief "Samenhang
Regionale Energiestrategie met de Lokale Energiestrategie & Transitievisie
Warmte" en de raadsbrief aan de raad toe te zenden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-20-126553 - 353629
Omgevingsvergunning Veenenburgerlaan naast 51
Mevr. K. Hoekstra, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De Nota van beantwoording ‘Veenenburgerlaan naast 51’ vast te
stellen
2. De omgevingsvergunning voor Veenenburgerlaan naast 51 te verlenen

Samenvatting

Op 11 oktober 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen voor het bouwen van een zogenaamde Greenportwoning ten westen
van Veenenburgerlaan 51 te Hillegom.
De Greenportwoning past binnen de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport
(ISG) en in de Omgevingsvisie van Hillegom. Omdat de aanvraag past in de ISG
is er geen Verklaring van geen Bedenkingen nodig van de gemeenteraad
(raadsbesluit 13 oktober 2016). Deze aanvraag is dus gemandateerd aan het
college van Hillegom.
De ontwerp omgevingsvergunning (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) heeft van 1 juli t/m 11 augustus
2020 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze keert
zich tegen een Greenportwoning op deze locatie en geeft aan dat het niet binnen
het geldende beleid past. In de nota van beantwoording is aangeven dat het wel
binnen het beleid past.
Om het herstructureringsproces en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in
de Bollenstreek uit te voeren en te financieren is in regionaal verband
afgesproken om 600 Greenportwoningen te realiseren. Met de financiële bijdrage
die nodig is een dergelijke woning te realiseren, realiseert de GOM een
kwaliteitsverbetering in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek en
(vervangende) eerste klas bollengrond elders in de Duin- en Bollenstreek. Naast
de bijdrage aan de GOM, is ook het uitgangspunt dat op de ontwikkellocatie zelf
door de bouw van de woning de kwaliteit van fysieke leefomgeving ten minste
gelijk blijft. De overeenkomst met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij voor
de aankoop van de bouwtitel is getekend.
Op grond van de Omgevingsvisie Hillegom (paragraaf 4.3.1) kunnen
Greenportwoningen onder voorwaarden worden gerealiseerd in het
buitengebied. Ze kunnen in principe alleen als ‘eerstelijnsbebouwing’ in de
Levendige Linten. De uitgangspunten die voor het specifieke lint gelden, in dit
geval het hoger gelegen zanderijlint, moeten in acht worden genomen.
Besloten wordt om de Nota van beantwoording 'Veenenburgerlaan naast 51' vast
te stellen en de omgevingsvergunning voor Veenenburgerlaan naast 51 te
verlenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

