
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 3 mei 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig 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 Dhr. A. de Jong, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-247639 - 536741 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 26 april 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 26 april 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-245382 - 535953 

Onderwerp Overdracht Haven aan Watersportvereniging 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde huurovereenkomst met Watersportvereniging Hillegom i.o. aan 
te gaan (bijlage) 
2. Watersportvereniging Hillegom een eenmalige bijdrage te verstrekken van € 
3.000 voor de aanloopkosten. 
3. De gemeenteraad informeren via bijgevoegde raadsbrief (bijlage) 
4. Het "Aanwijzingsbesluit ligplaatsen en nadere regels" intrekken (bijlage) 
  

Samenvatting Het burgerinitiatief van een aantal burgers in Hillegom om te komen tot een 
watersportvereniging die de haven gaat beheren, heeft in goed overleg met 
elkaar geleid tot bijgevoegde huurovereenkomst. In deze overeenkomst wordt 
de haven van Hillegom door de gemeente verhuurd aan de Watersportvereniging 
Hillegom. Het beheer van de gemeentehaven gaat hiermee over van de 
gemeente naar de vereniging. 
Dezelfde soort bepalingen over het aanzien van de haven, zoals geregeld in het 
"Aanwijzingsbesluit ligplaatsen en nadere regels" moet worden aangepast nu de 
haven verhuurd gaat worden aan de vereniging. 
Mensen die nu hun boot in de haven hebben liggen en die die voldoen aan de 
regels, krijgen een aanbod van de watersportvereniging voor een vaste ligplaats. 
Degenen die hier geen gebruik van maken, dan wel niet voldoen aan de regels, 
moeten vertrekken. 
Het college heeft besloten tot verhuur van de haven aan de 
Watersportvereniging Hillegom per 1 juli a.s., daarbij aan hen eenmalige 
bijdrage te verstrekken van €3.000 voor de aanloopkosten, het 
"Aanwijzingsbesluit ligplaatsen en nadere regels" in te trekken en de 
gemeenteraad te informeren via een raadsbrief.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-150484 - 526197 

Onderwerp Starten procedure voorontwerpbestemmingsplan De Witte Tulp, 1e Loosterweg 
28, 30, 36a en 44a, Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "omgevingsplan 
De Witte Tulp, Hillegom" met de digitale identificatiecode 
NL.IMRO.0534.opdewittetulp-vo01; 

2. De procedure van het vooroverleg met de wettelijke overlegpartners 
overeenkomstig artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) op te 
starten; 

3. De bijgevoegde raadsbrief "Starten procedure 
voorontwerpbestemmingsplan "omgevingsplan De Witte Tulp, 
Hillegom" vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.  

Samenvatting Voor de percelen 1e Loosterweg 30, 36a en 44a ten oosten van station Hillegom 
is door Van Rhijn Projectontwikkeling BV een stedenbouwkundig ontwerp van 
115 woningen uitgewerkt met een variatie aan soorten woningen. Daarnaast 
wordt de naastgelegen bedrijfswoning aan de 1e Loosterweg 28 gewijzigd in een 
burgerwoning. Het plan heeft de naam "De Witte Tulp" gekregen. 
De herontwikkeling past niet binnen het omgevingsplan "Buitengebied en de 
Zanderij", omdat de realisatie van woningen niet passend is binnen de 
activiteiten "gebruik" en "bouwen". Een herziening van het bestemmingsplan op 
deze locatie is daarom noodzakelijk. Het voorliggende 
voorontwerpbestemmingsplan "omgevingsplan De Witte Tulp, Hillegom" heeft 
als doel om aan te tonen dat de beoogde ontwikkeling passend is binnen de 
gebiedsdoelen per functie. Besloten wordt om in te stemmen met 
het voorontwerpbestemmingsplan "omgevingsplan De Witte Tulp, Hillegom", de 
procedure van het vooroverleg met de wettelijke overlegpartners op te starten 
en de raadsbrief "Starten procedure voorontwerpbestemmingsplan 
"omgevingsplan De Witte Tulp, Hillegom" vast te stellen en aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-234320 - 530701 

Onderwerp Sportlaan: locatie ondergrondse containers voor restafval en GFT. 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het gewijzigde locatieplan Sportlaan, en daarmee de definitieve locatie voor 
de ondergrondse restafvalcontainer en verdiepte GFT-container, vast te stellen. 

Samenvatting De raad van de gemeente Hillegom heeft een nieuw afval- en grondstoffenbeleid 
vastgesteld. Voor de realisatie van dit beleid is een gemeentelijk locatieplan 
gemaakt, bestuurlijk vastgesteld en uitgevoerd. Het voorstel voorziet in een 
correctie op dit plan op één locatie. Namelijk de locatie op de Sportlaan. Een 
correctie omdat in de oorspronkelijke locatietekening niet duidelijk stond 
aangegeven welke locatie het college in de Sportlaan heeft willen aangeven. Een 
bewoner nabij de locatie heeft, over de reeds geplaatste containers, beroep 
aangetekend bij de Raad van State. De bestuurlijke rechter heeft de bewoner in 
het gelijk gesteld en het locatiebesluit (specifiek en uitsluitend de locatie 
Sportlaan) vernietigd. Een nieuw locatiebesluit met een gecorrigeerde 
locatietekening, inclusief een zienswijzeprocedure, was dan ook nodig. De 
ondergrondse container is bedoeld voor het appartementencomplexen langs de 
Sportlaan, mogelijke maatwerkklanten en als uitwijklocatie bij eventuele 
storingen bij andere ondergrondse containers. De zienswijzeprocedure is op de 
gebruikelijke wijze gevoerd. Er zijn twee zienswijzen ontvangen. Deze 
zienswijzen hebben echter niet geleid tot een aanpassing van het 
oorspronkelijke plan. De indieners van de zienswijzen worden op de 
gebruikelijke wijze hierover geïnformeerd. Zij hebben nog de mogelijkheid om 
tegen het besluit in beroep te gaan. 
Het college heeft besloten het gewijzigde locatieplan Sportlaan, en daarmee de 
definitieve locatie voor de ondergrondse restafvalcontainer en verdiepte GFT-
container, vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


