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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Mevr. I. Dirven, 
loco-secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder;Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 

Afwezig Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Dhr. J.A. van Rijn, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-273439 - 582145 

Onderwerp Benoeming leden gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt: 
Mevrouw A. Pellikaan MA en de heer R. den Hartog de Wilde BSc MA van 
Stichting Dorp Stad & Land te Rotterdam voor 4 jaar te benoemen als 
onafhankelijk en deskundig lid c.q. vervanger in de gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit, met ingang van de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet. 

Samenvatting Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, start de gemeente met de 
uitvoering hiervan. Dan vervallen de bestaande adviescommissies Erfgoed 
(Erfgoedcommissie) en Welstand (Commissie Ruimtelijke kwaliteit). De 
gemeente Hillegom start daarom met een nieuwe gemeentelijke 
adviescommissie Omgevingskwaliteit. Deze commissie heeft leden nodig. 
Stichting Dorp Stad & Land is verantwoordelijk voor deze commissie. Zij stellen 
nieuwe leden voor, namelijk mevrouw A. Pellikaan MA en de heer R. den Hartog 
de Wilde BSc MA. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd mevrouw A. Pellikaan 
MA en de heer R. den Hartog de Wilde BSc MA voor 4 jaar te benoemen als 
onafhankelijk en deskundig lid c.q. vervanger. 
 
De gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit bestaat na deze 
benoeming uit mevrouw A. Pellikaan MA en de heer R. den Hartog de Wilde BSc 
MA, samen met ir. T. Jütte en mevrouw ir. K. van de Vrande die al in de oude 
commissies zaten. 
 
Het college heeft besloten het raadsvoorstel Benoeming leden gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit vast te stellen. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-267874 - 581781 

Onderwerp Belastingverordeningen 2023 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel waarin aan de raad wordt 
voorgesteld vast te stellen:  

1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen Hillegom 2023; 
2. De Verordening reinigingsheffingen Hillegom 2023 met bijbehorende 

tarieventabel; 
3. De Verordening rioolheffing Hillegom 2023; 
4. De Verordening lijkbezorgingsrechten Hillegom 2023 met bijbehorende 

tarieventabel; 
5. De Verordening precariobelasting en rechten Hillegom 2023 met 

bijbehorende tarieventabel; 
6. De Verordening marktgeld Hillegom 2023; 
7. De Legesverordening Hillegom 2023 met bijbehorende tarieventabel; 
8. Het Besluit Kwijtscheldingsregels Hillegom 2023. 

Samenvatting Elk jaar stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen en de daarbij 



behorende tarieven vast. De verordeningen en tarieven voor 2023 zijn in lijn 
met de uitgangspunten van de Programmabegroting 2023 en de Kadernota 
2023. Het college besluit het voorstel om de belastingverordeningen 2023 vast 
te stellen en aan de raad voor te leggen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-235994 - 575320 

Onderwerp Vaststellen uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 Gemeente 
Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 Gemeente Hillegom 
vast te stellen. 
2. Het agenderingsvoorstel raadscommissie 'Presentatie Uitvoeringsprogramma 
Energietransitie 2022-2026 Gemeente Hillegom' vast te stellen. 

Samenvatting Na het vaststellen van de Transitievisie Warmte en Lokale Energiestrategie is het 
Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 Gemeente Hillegom 
opgesteld. Met dit uitvoeringsprogramma werken we aan het behalen van onze 
tussentijdse doelen voor 2030. Het programma bevat 4 thema's die zijn 
uitgewerkt naar projecten en activiteiten, dit zijn de thema's, energie besparen, 
warmte, zon op daken en zonneweides en windturbines. Het programma geeft 
ook overzicht over thema's die al in bestaande programma's zijn uitgewerkt. Met 
dit programma willen we onze inwoners en organisaties met name informeren, 
stimuleren en soms faciliteren in de energietransitie.  
Besloten wordt om het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 
Gemeente Hillegom en het agenderingsvoorstel raadscommissie 'Presentatie 
Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 Gemeente Hillegom' vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-239652 - 582130 

Onderwerp Ambitieovereenkomst wonen, welzijn en zorg HLT 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde Ambitieovereenkomst wonen + welzijn + zorg HLT vast te 
stellen. 
2. Dat de burgemeester op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouders J. van Rijn en A. 
de Jong voor het ondertekenen van de overeenkomst. 
3. Mandaat aan wethouders J. van Rijn en A. de Jong te verlenen voor het 
accorderen van eventuele wijzigingen in de Ambitieovereenkomst. 
  

Samenvatting We staan voor grote opgaven om te zorgen dat inwoners, ook als zij ouder 
worden, in de eigen omgeving kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit 
van leven. Dat komt onder andere door de vergrijzing, de krapte op de 
woningmarkt, personeelstekorten en oplopende zorgkosten. Dat speelt niet 
alleen in Hillegom, maar ook in Lisse en Teylingen. Die opgaven vragen een visie 
en een andere manier van samenwerken. Gemeenten en partners in de HLT-
gemeenten hebben daarom gezamenlijk een visie op de toekomst van wonen, 
welzijn en zorg opgesteld. Die staat in de Ambitieovereenkomst wonen + 
welzijn+ zorg HLT. Betrokken, betekenisvol en vitaal ouder worden. 
Er zijn drie belangrijke elementen: 
- een betrokken gemeenschap voor en met elkaar waarin mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, meedoen en het gevoel hebben ertoe te doen; 
- prettig wonen, met aandacht voor geschikte woningen en innovatieve 
woonvormen (ook voor wonen met zorg), betaalbaarheid, doorstroming en 
ouderen die zelf tijdig nadenken over hun woonsituatie; 
- passende zorg die door formele en informele zorg samen vorm krijgt, waarbij 
het uitgangspunt is 'zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan'. 
Bij gemeenten en partners is er draagvlak om zich hieraan te verbinden. De 
ambities werken we samen met inwoners uit in actieplannen per gemeente. Een 
kwartiermaker jaagt de transformatie van de nieuwe manier van samenwerken 
aan.  
Het college besluit om de Ambitieovereenkomst vast te stellen en 
portefeuillehouders J. van Rijn en A. de Jong volmacht te verlenen om deze te 
tekenen en eventuele wijzigingen te accorderen. De ondertekening van de 
Ambitieovereenkomst vindt 14 november plaats.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-277452 - 589113 

Onderwerp Voorstel aanbieden saneringskredieten 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel 
'(schuld)saneringskredieten', waarin de raad wordt voorgesteld om: 
In te stemmen met het starten van het aanbieden van schuldsaneringskredieten 
aan de inwoners van Hillegom alsmede het op een later moment aan te sluiten 
bij 'Collectief Schuldregelen' conform de Nederlandse Vereniging van 
Volkskrediet (NVVK) regels.   
  

Samenvatting Het hebben van schulden zorgt voor veel stress. In het Beleidsplan 
Schuldhulpverlening van de ISD Bollenstreek is een aantal maatregelen 
opgenomen die deze stress bij inwoners met schulden kan verminderen. Eén van 
de maatregelen is het instellen van een saneringskrediet. Dit betekent dat de 
ISD Bollenstreek de schulden overneemt, zodat de inwoner alleen nog te maken 
heeft met één schuldeiser. Dit levert schuldenrust op. Het college heeft besloten 
het raadsvoorstel vast te stellen, waarin de raad wordt voorgesteld in te 
stemmen met het starten van het aanbieden van saneringskredieten aan de 
inwoners van Hillegom alsmede het op een later moment aan te sluiten bij 
'Collectief Schuldregelen'. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277881 - 589884 

Onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld:  

 De Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet en 
Gemeentewet 2022 vast te stellen. 

 Begrotingswijziging R04 vast te stellen. 

2. Het Mandaatbesluit 'Verlening individuele inkomenstoeslag aan 
pensioengerechtigden Hillegom' vast te stellen onder voorbehoud van 
vaststelling van 'De Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet en 
Gemeentewet 2022' door de gemeenteraad. 

Samenvatting Het college wil meer inwoners met een laag inkomen ondersteunen. Daarvoor 
wil het college de individuele inkomenstoeslag voor meer inwoners met een laag 
inkomen bereikbaar maken. Dit wordt gedaan door de voorwaarden van de 
individuele inkomenstoeslag aan te passen. De inkomensgrens is nu tot 110% 
van de bijstandsnorm en wordt tot 120% van de bijstandsnorm. De duur van het 
lage inkomen, waarna inwoners een aanvraag kunnen doen, wordt verlaagd van 
24 maanden naar 12 maanden. Tot slot wordt het ook mogelijk voor 
pensioengerechtigden met een laag inkomen om de individuele inkomenstoeslag 
aan te vragen. Het toekennen van een financiële bijdrage aan 
pensioengerechtigden valt onder het gemeentelijk armoedebeleid op grond van 
de Gemeentewet. Om de voorwaarden aan te passen wordt aan de 
gemeenteraad gevraagd om een nieuwe verordening vast te stellen. Door de 
individuele inkomenstoeslag voor meer inwoners bereikbaar te maken kost de 
regeling de gemeente naar verwachting jaarlijks € 42.000,00 meer. De 
uitvoering van de individuele inkomenstoeslag wordt gedaan door de ISD 
Bollenstreek. Om de pensioengerechtigde inwoners ook te helpen is een 
mandaatbesluit nodig. Daarmee kan de ISD Bollenstreek ook aan deze groep de 
individuele inkomenstoeslag geven. 
 
Het college heeft besloten om aan de raad voor te leggen de 'Verordening 
Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet en Gemeentewet 2022'. Daarnaast 
heeft het college besloten om begrotingswijziging R04 aan de raad voor te 
leggen. Tot slot heeft het college besloten om het mandaatbesluit 'Verlening 
individuele inkomenstoeslag aan pensioengerechtigden Hillegom' vast te stellen 
onder voorbehoud van vaststelling van de 'Verordening individuele 
inkomenstoeslag Participatiewet en Gemeentewet 2022' door de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105073 - 583825 



Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Savio-terrein Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, 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. Het bestemmingsplan "Savio-terrein" met identificatiecode 
NL.IMRO.0534.bpsavioterrein-VA01 ten opzichten van het 
ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
2. De Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing te verklaren op dit 
bestemmingsplan. 
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 
  

Samenvatting Op 12 juli 2022 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan 
Savio-terrein in procedure te brengen. Het bestemmingsplan voorziet in een 
woonbestemming voor maximaal 40 senioren woningen. Dit plan draagt bij aan 
de ambitie van het college voor de bouw van woningen. Van woensdag 3 
augustus tot en met dinsdag 13 september 2022 heeft het 
ontwerpbestemmingsplan Savio-terrein ter inzage gelegen. In deze periode zijn 
geen zienswijzen ingediend. Wel is het bestemmingsplan gewijzigd op verzoek 
van de ontwikkelaar. Toegevoegd is de mogelijkheid van voorzieningen voor 
zorg-aan-huis en/of buurtzorg in het appartementencomplex. Het college besluit 
om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Savio-terrein ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen , de Crisis- 
en herstelwet van toepassing te verklaren en geen exploitatieplan vast te 
stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277655 - 589876 

Onderwerp Economische samenwerking Duin- en Bollenstreek 2023-2026 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. Kennis te nemen van het advies Uitvoeringsprogramma en Organisatie 
Economie Duin- en Bollenstreek 2023-2026 van Bureau Buiten.  

2. Jaarlijks € 50.000 beschikbaar te stellen voor de oprichting en het 
beheer van een stichting met een Economic Board voor de periode 
2023 – 2026 en het voorbereiden en ten uitvoerleggen van het 
Uitvoeringsprogramma Economie.  

3. De bijbehorende begrotingswijziging nr. R03 vast te stellen.  
4. In te stemmen om het Hillegomse deel van het verwachte resterende 

projectbudget van ca. € 96.000 dat uit de vorige periode terugvalt, 
opnieuw beschikbaar te stellen voor het projectbudget voor het jaar 
2023. 

Samenvatting De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek werken sinds 2016 samen op basis 
van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek met als gezamenlijke ambitie 
om de economische positie van het gebied te versterken en de aantrekkelijke 
woonomgeving te behouden. Met het aflopen van het vorige 
uitvoeringsprogramma Samen Succesvol 2018-2021 moet worden bepaald hoe 
de economische samenwerking wordt voortgezet. In februari 2021 is door het 
adviesbureau Decisio op basis van gesprekken en interactieve sessies met de 
verschillende stakeholders een evaluatie uitgevoerd en een vervolg voorgesteld. 
De vijf deelnemende gemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk en 
Noordwijk) hebben vervolgens Bureau Buiten gevraagd om te adviseren over 
een nieuw uitvoeringsprogramma voor de periode van 2023-2026. Het advies 
Uitvoeringsprogramma en Organisatie Economie Duin- en Bollenstreek 2023-
2026 wordt nu ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
Besloten wordt om de raad voor te leggen om kennis te nemen van het door 
Bureau Buiten opgestelde advies Uitvoeringsprogramma en Organisatie 
Economie Duin- en Bollenstreek en wordt voorgesteld om 1) jaarlijks € 50.000 
beschikbaar te stellen voor de oprichting en het beheer van een stichting met 
een Economic Board voor de periode 2023 – 2026 en het voorbereiden en het 
ten uitvoerleggen van het Uitvoeringsprogramma Economie 2) de bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen en 3) om het resterende projectbudget uit de 
vorige periode opnieuw beschikbaar te stellen voor het projectbudget voor het 
jaar 2023.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-22-245436 - 588849 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Molenlaan 39 t/m 43 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen om: 
1. Het bestemmingsplan Molenlaan 39 t/m 43 met identificatienummer 
NL.IMRO.0534.BPMolenlaan39tm43-VA01 ongewijzigd vast te stellen ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Molenlaan 39 t/m 43. 
2. 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 Het college heeft op 12 juli 2022 besloten om de procedure voor het 
ontwerpbestemmingsplan Molenlaan 39 t/m 43 te starten door dit 
bestemmingsplan voor zes weken ter inzage te leggen. De zienswijzeperiode 
was van 10 augustus t/m 20 september 2022. Er zijn geen zienswijzen 
ingebracht en geen ambtelijke aanpassingen gedaan. 
 
Het bestemmingsplan betreft het onbebouwde gebied tussen Molenlaan 37 en 45 
in Hillegom, waar in het verleden één vrijstaande woning stond. De toekomstige 
eigenaar wil hier met toestemming van de huidige eigenaar drie woningen op 
realiseren; een vrijstaande woning en een twee-onder-één-kap woning. Dit plan 
draagt bij aan de ambities van de Omgevingsvisie Hillegom (15 juli 2021) en het 
Woonprogramma 2020-2024. 
 
Met vaststelling van dit bestemmingsplan wordt het nodige juridisch-
planologische kader geboden om de ontwikkeling van drie woningen mogelijk te 
maken. 
 
Het college besluit om aan de raad voor te leggen het bestemmingsplan 
Molenlaan 39 t/m 43, ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan Molenlaan 39 t/m 43 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 (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-276869 - 588244 

Onderwerp Verordening Duurzaamheidslening Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. de aangepaste Verordening Duurzaamheidslening Hillegom vast te 
stellen. 

2. de nu nog geldende Verordening Duurzaamheidslening Hillegom, 
welke op 1 mei 2016 in werking is getreden, in te trekken. 

3. een bedrag van €500.000,- beschikbaar te stellen als aanvullend 
budget voor het toewijzen van de in de verordening bedoelde 
Duurzaamheidslening (artikel 3 Verordening) in het revolverende 
fonds van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).   

 
  

Samenvatting Door de stijgende energieprijzen is de noodzaak voor inwoners groot om hun 
woning energiezuiniger te maken. Particuliere huiseigenaren hebben niet altijd 
voldoende geld om in energiebesparende of duurzame maatregelen te 
investeren. Daarom is de gemeente Hillegom in 2016 van start gegaan met het 
verstrekken van duurzaamheidsleningen aan particuliere huiseigenaren. De raad 
heeft hiervoor destijds €500.000,-  beschikbaar gesteld. Inmiddels is dit budget 
bijna op. Een uitbreiding van het fonds met €500.000,- is gewenst om de 
duurzaamheidslening te kunnen blijven aanbieden. De huidige verordening is 
daarnaast verouderd. Daarom stellen we een nieuwe verordening vast.  
 
Besloten wordt om aan de raad voor te stellen om de aangepaste Verordening 
Duurzaamheidslening Hillegom vast te stellen en de nu nog geldende 
Verordening Duurzaamheidslening Hillegom, welke op 1 mei 2016 in werking is 
getreden, in te trekken. En om een bedrag van €500.000,- beschikbaar te 
stellen als aanvullend budget voor het toewijzen van de in de verordening 
bedoelde Duurzaamheidslening (artikel 3 Verordening) in het revolverende fonds 
van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).  
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-253300 - 585673 

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Rotonde Weerlaan-Heemskerklaan, Hillegom" 

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. het bestemmingsplan "Rotonde Weerlaan-Heemskerklaan, Hillegom" 
met identificatiecode NL.IMRO.0534.BPRotondeWeerlaan-VA01 
gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan "Rotonde Weerlaan-Heemskerklaan, 
Hillegom"; 

2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd. 

Samenvatting Op 31 maart 2021 heeft het college besloten dat er een rotonde aangelegd moet 
worden bij het Integraal KindCentrum (IKC) Vossepark in Hillegom. Het 
kruispunt Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan is inmiddels een stuk drukker 
geworden en wordt in de toekomst nog drukker. Met de aanwezigheid van het 
IKC wordt de kruising structureel door meer voetgangers en fietsers gebruikt. 
Op 21 september 2021 is door het college een inrichtingsplan voor de rotonde 
vastgesteld. 
 
Het plangebied is voor een deel gelegen binnen de plangrenzen van het 
geldende bestemmingsplan ‘Woongebieden Treslong-Meer en Dorp’. Op de plek 
waar de rotonde moet komen zijn de gronden aangewezen voor Verkeer, Groen, 
Water en ligt er een dubbelbestemming Leiding – riool. Ook ligt een deel van het 
plan binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan IKC Weerlaan. Het 
aanleggen van een rotonde op deze plek past niet binnen de bestemmingen van 
de geldende bestemmingsplannen. Daarom is een aanpassing op deze locatie 
noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan maakt de voorgenomen 
ontwikkeling mogelijk. 
 
Van 14 september 2022 tot en met 25 oktober 2022 heeft het 
ontwerpbestemmingsplan "Rotonde Weerlaan-Heemskerklaan, Hillegom" ter 
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het college van B&W besluit 
om aan de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan "Rotonde 
Weerlaan-Heemskerklaan, Hillegom" gewijzigd vast te stellen en geen 
exploitatieplan vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


