
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
VAN TEYLINGEN 

22 januari 2019 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr. 
R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G. 
Covers, secretaris 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-053939 - 150086 

Onderwerp Het vaststellen van het Definitief Ontwerp en participatieplan voor het 
Kievitspark in Voorhout 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het participatieplan (kap en vervangen bomen) / definitief ontwerp (DO) vast 
te stellen. 
2. De raad van het participatieplan (kap en vervangen bomen) / DO op de 
hoogte brengen van bovengenoemde besluit en bijbehorende documenten door 
middel van bijgevoegde raadsbrief. 
  

  

Samenvatting Van 22 augustus tot met 8 oktober 2018 heeft het voorlopig ontwerp (VO) en 
het ontwerp participatieplan van het Kievitspark ter inzage gelegen.  Er zijn 
zes zienswijze ingediend waarin werd gevraagd om een aantal kleine 
aanpassingen. Deze kleine aanpassingen nemen we voor het grootste deel mee 
in het DO. Er zijn geen reacties binnen gekomen op kappen van de bomen 
(Metasequia glyptostroboides /watercipres). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-067850 - 161998 

Onderwerp Starten procedure voorontwerpbestemmingsplan "Akervoorderlaan 57, 
Voorhout" 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 
"Akervoorderlaan 57, Voorhout" met de digitale identificatiecode 
NL.IMRO.1525.BP2018TEY01050-VO01. 

2. In te stemmen met het starten van de inspraakprocedure en het 
vooroverleg met de overlegpartners conform artikel 3.1.1 Besluit 
ruimtelijke ordening. 

3. De raadscommissie Ruimte te informeren van dit besluit conform 
bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting Op 1 januari 2015 is op het perceel aan de Akervoorderlaan 57 in Voorhout 
brand geweest, waarbij een gedeelte van de bedrijfspanden verloren is gegaan. 
De eigenaar heeft het voornemen om de bedrijfspanden niet te herbouwen, 
maar twee (burger)woningen te realiseren, waarvan één binnen het grondgebied 
van de gemeente Teylingen en de ander in het grondgebied van de gemeente 
Lisse. Omdat de locatie in het werkingsgebied van de Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) valt, is er sprake van één greenportwoning 
op de locatie Akervoorderlaan 57 in Voorhout en één greenportwoning op de 
locatie Akervoorderlaan 55a in Lisse. 
 
Woningbouw buiten de bebouwingscontouren van de Duin- en Bollenstreek is 
volgens het regionaal ruimtelijk beleid, vastgelegd in de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek(ISG), niet meer toegestaan. 
Uitzondering hierop zijn de zogenoemde greenportwoningen. 



 
Omdat het verzoek past binnen de kaders van de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport (ISG) is door het college op 27 juni 2017 besloten om 
in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van één greenportwoning 
op de locatie Akervoorderlaan 57 in Voorhout. 
 
Inmiddels is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld met de daarbij 
behorende omgevingsonderzoeken. Besloten wordt om het wettelijke 
vooroverleg en de inspraakprocedure te starten voor het 
voorontwerpbestemmingsplan "Akervoorderlaan 57, Voorhout". 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-069810 - 166541 

Onderwerp Kadernota 2020 RDOG 

Portefeuillehouder Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen: 

1. Als zienswijze aan het bestuur van de RDOG te laten weten 
dat de raad niet instemt met het voorgestelde 
indexeringspercentage van 4.06% volgens bijgevoegd 
concept. 

Samenvatting Het college van Teylingen heeft op 20 december 2018 van de Regionale Dienst 
Openbare Gezondheid Holland Midden (RDOG HM) de Kadernota 2020 
ontvangen. De Kadernota is bedoeld om de leidraad te zijn voor het opstellen 
van de Programmabegroting RDOG HM 2020. De gemeenteraad van Teylingen 
wordt, met inachtneming van het nog bij te stellen indexeringspercentage, 
geadviseerd om een zienswijze op de Kadernota af te geven. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-068500 - 166891 

Onderwerp Consultatiedocument m. b.t. de voorgenomen (ver)koop van een 
aandelenbelang in netwerkbedrijf Alliander. 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Geen gebruik te maken van de mogelijke koop/verkoop van een 
aandelenbelang in netwerkbedrijf Alliander. 

Samenvatting In december 2018 is een consultatiedocument ontvangen van het bedrijf 
Collegium met betrekking tot eventuele koop/verkoop van een aandelenbelang 
in netwerkbedrijf Alliander. De gemeente Teylingen heeft aandelen in het 
netwerkbedrijf Alliander met een boekwaarde op de balans van afgerond € 
67.000,-. In 2018 is er een bedrag van afgerond € 529.000 aan dividend 
ontvangen. De jaren daarvoor lag de dividend opbrengst ook ruim boven de € 
550.000. Er is dus sprake van een heel mooi rendement.  
Verkoop van de aandelen levert eenmalig een, nog niet nader bekend, bedrag 
op. Echter bij verkoop ontstaat er een structureel tekort op de toch al krappe 
begroting van ongeveer € 600.000,- door het wegvallen van de 
dividendopbrengst. Voor het kopen van aandelen biedt de wet- en regelgeving 
met betrekking tot het actief beleggen in aandelen geen ruimte. 
Daarom heeft het college besloten geen gebruik te maken van het kopen dan 
wel verkopen van het aandelenbelang in Alliander.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-070272 - 168211 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Ondertrouw Boerenbruiloft op 2 februari 2019 om 21.11 uur in 't Onderdak, 
Sassenheim. Burgemeester. 
2. Presentatieavond Bloemencorso op 4 februari 2019 van 19.30 tot 22.00 uur in 



Van der Valk, Sassenheim. Wethouder Brekelmans. 
3. Dies Natalis Universiteit Leiden op 8 februari 2019 vanaf 15.00 uur in 
Pieterskerk, Leiden. Vka. 
4. Kuipzwammen op 16 februari 2019 vanaf 20.00 uur in KTS, Voorhout. 
Burgemeester. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-070272 - 168468 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 15 januari 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 15 januari 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


