
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 22 juni 2021 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. I. Dirven, loco-secretaris;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J.A. van 
Rijn, wethouder;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

Afwezig Mevr. C.B. Baauw, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-167925 - 440508 

Onderwerp Gevolgen Meicirculaire Gemeentefonds 2021 voor Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Akkoord te gaan met de verzonden raadsbrief (via de mail) over de gevolgen 
Meicirculaire 2021. 

Samenvatting Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de 
Meicirculaire 2021 over het Gemeentefonds ontvangen. In de raadsbrief worden 
de financiële gevolgen weergegeven voor de gemeente Hillegom. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-080453 - 425643 

Onderwerp Omgevingsvisie Hillegom - Actualisatie 2021 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
1.    De Nota van Beantwoording '20 vast te stellen 
2.    De Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom – duurzame (proef)tuin van Holland – 
Actualisatie 2021 gewijzigd vast te stellen op basis van de ontwerp 
omgevingsvisie ‘20 en de Nota van Beantwoording '20. 
3.    Met de gewijzigde vaststelling van de Omgevingsvisie – Actualisatie 2021 
de Omgevingsvisie – Actualisatie 2019 in te trekken. 
  

Samenvatting In het ontwerp omgevingsvisie Hillegom – Actualisatie ’20 beschrijven we op 
hoofdlijnen de toekomst van de gemeente Hillegom om te komen tot een veilige 
en gezonde fysieke leefomgeving zoals we die met elkaar willen hebben. 
De Omgevingsvisie Hillegom 2030 ‘Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van 
Holland’ is vastgesteld op 22 februari 2018. Bij de vaststelling is in de geest van 
de nieuwe Omgevingswet bepaald, dat jaarlijks bekeken wordt of er aanleiding is 
tot het actualiseren van de omgevingsvisie, zodat de omgevingsvisie 
voortdurend actueel is en blijft. Op 17 oktober 2019 is de Omgevingsvisie – 
Actualisatie 2019 vastgesteld, deze is nu geldig en hierop is deze actualisatie 
gebaseerd. 
 
Op 27 januari 2021 heeft het college besloten om de ontwerp Omgevingsvisie – 
Actualisatie ’20 voor zienswijzen ter inzage te leggen. De ontwerp 
Omgevingsvisie – Actualisatie ’20 heeft van 11 februari tot en met 25 maart 
2021 ter inzage gelegen.  
 
De wijzigingen in de ontwerp-Actualisatie ’20 betreffen: 
-    Beleidswijzigingen: mogelijkheden voor duurzame opwek in het deelgebied 
Hollandse Weides en aanpassing situering van Greenportwoningen. 
-    Veranderingen/aanvullingen vanuit de Omgevingswet: op het gebied van 
milieu, water, bodem en ondergrond, het kostenverhaal. 
-    Integratie van vastgesteld beleid: woonprogramma 2020-2024, 
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016 en 
Gezondheidsbeleid Healthy Hillegom. 
-    Kleine tekstuele aanpassingen en/of aanvullingen en nieuwe foto’s. 
 



Het college besluit om aan de raad voor te leggen om de Nota van 
Beantwoording 2020 vast te stellen en de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom - 
duurzame (proef)tuin van Holland - Actualisatie '21 gewijzigd vast te stellen op 
basis van de ontwerp omgevingsvisie '20 en de Nota van Beantwoording 2020 
en met de gewijzigde vaststelling de geldende Omgevingsvisie - Actualisatie 
2019 in te trekken. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-194439 - 440129 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 juni 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 juni 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-172142 - 410846 

Onderwerp Omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
   

1. De reactienota behorende bij het ontwerp omgevingsplan 
Buitengebied en de Zanderij vast te stellen. 

2. Het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij met 
identificatienummer NL.IMRO.0534.opbuitengebiedzand-VA01, met 
inachtneming van de wijzigingen opgenomen in de reactienota en de 
ambtshalve wijzigingen, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van 
het ontwerp omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij. 

3. Het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij verder gewijzigd 
vast te stellen met de toevoeging van artikel 1.4, onder b, te weten 
het adviesrecht voor de gemeenteraad bij greenportwoningen en 
opwek duurzame energie. 

4. Op grond van artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer, geen 
milieueffectrapportage op te stellen. 

5. Hoofdstuk 4, afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Hillegom voor wat betreft het grondgebied van het omgevingsplan 
Buitengebied en de Zanderij buiten toepassing te verklaren. 

6. Hoofdstuk 3, 4 en 5 van de Erfgoedverordening 2010 gemeente 
Hillegom voor wat betreft het grondgebied van het omgevingsplan 
Buitengebied en de Zanderij buiten toepassing te verklaren. 

 
  

Samenvatting In 2022 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden. Deze nieuwe 
wet heeft verschillende gemeentelijke instrumenten zoals een omgevingsvisie en 
een omgevingsplan. De wetgever heeft gemeenten de mogelijkheid geboden om 
vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet al reeds te experimenteren 
met deze instrumenten. De gemeenteraad heeft dan ook in 2018 de 
Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom vastgesteld. Inmiddels loopt er een procedure 
voor een tweede actualisatie. 
Daarnaast is er gestart met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor 
het buitengebied en de Zanderij. Dit is de voorloper van het uiteindelijke 
omgevingsplan. Het ontwerp van dit omgevingsplan heeft eind 2020 voor zes 
weken ter visie gelegen. De volgende stap in de ruimtelijke procedure is om te 
besluiten omtrent de gewijzigde vaststelling van dit plan. 
 
Het college besluit om de raad voor te leggen om de reactienota vast te stellen, 
het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij gewijzigd vast te stellen, een 
tekstvoorstel te doen voor een adviesrecht voor de gemeenteraad bij 
greenportwoningen en opwek duurzame energie, geen milieueffectrapportage op 
te stellen, de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom deels buiten 
toepassing te verklaren voor het onderwerp kappen van bomen voor het 
grondgebied van het omgevingsplan en tot slot tevens de Erfgoedverordening 
2010 deels buiten toepassing te verklaren.  



 
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-179805 - 432402 

Onderwerp Eindevaluatie prestatieafspraken 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake de eindevaluatie prestatieafspraken 2020 - 
Hillegom vast te stellen.  

Samenvatting In de prestatieafspraken tussen gemeente, huurdersorganisatie(s) en de 
woningcorporatie wordt jaarlijks vastgelegd welke bijdrage zij in dat jaar leveren 
aan de volkshuisvestelijke doelen. Gedurende het jaar worden de afspraken 
gemonitord en na afloop van het jaar worden de prestatieafspraken geëvalueerd 
door de gezamenlijke partijen. De prestatieafspraken van het voorgaande jaar, 
2020 zijn eind 2019 getekend door de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek 
(HBVB) woningbouwcorporatie Stek en de gemeente Hillegom getekend. In het 
voorjaar van 2021 hebben deze partijen de prestatieafspraken 2020 
geëvalueerd. De eindevaluatie prestatieafspraken 2020 is bijgevoegd. Besloten 
wordt om de bijgevoegde raadsbrief inzake de eindevaluatie prestatieafspraken 
2020 aan de gemeenteraad aan te bieden.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-178705 - 430746 

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst CmK 2021-2024 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De samenwerkingsovereenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 
vast te stellen.  
  

Samenvatting De gemeente Hillegom neemt deel aan het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CmK) 2021-2024. Voor de basisschoolleerlingen in Hillegom betekent 
dit goede cultuureducatie, waarbij de leerlingen de kans krijgen om actief, 
creatief en onderzoekend aan de slag te gaan. Voor de uitvoering van het 
programma CmK vraagt Kunstgebouw (Provinciale organisatie voor 
cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Zuid-Holland) voor de deelnemende 
gemeenten in de regio Holland Rijnland jaarlijks subsidie aan bij het Fonds voor 
Cultuurparticipatie (FCP). Voor de uitvoering van het programma CmK en de 
subsidieaanvraag heeft Kunstgebouw een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld, waarin de afspraken staan tussen Kunstgebouw en de gemeente 
Hillegom. De gemeente Hillegom besluit om de samenwerkingsovereenkomst 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-159743 - 426212 

Onderwerp Beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom haven Hillegom. 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het bezwaar tegen de last onder dwangsom d.d. 23 oktober 2020 
ontvankelijk te verklaren. 
2. In afwijking van het advies van de commissie bezwaren en klachten het 
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.  
 
  

Samenvatting Het is niet toegestaan om een ligplaats met een boot in te nemen als de boot 
langer is dan 12 meter. Op dit moment liggen er echter nog meerdere boten van 
langer dan 12 meter en de booteigenaren hebben in oktober 2020 een last 



onder dwangsom gekregen. Hierin is verzocht om de boot voor 31 december 
2021 uit de haven te verwijderen, tegen dit besluit is bezwaar aangetekend. Dit 
bezwaarschrift is behandeld door de Commissie voor Bezwaren en Klachten en 
deze commissie heeft de gemeente geadviseerd om het bezwaarschrift gegrond 
te verklaren en het bestreden besluit te herroepen. Na bestudering van het 
advies van de Commissie is het college echter van mening dat het bestreden 
besluit in stand kan blijven en dat het bezwaarschrift ongegrond dient te worden 
verklaard.  
 
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


