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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-18-043726 - 108511 

Onderwerp Visie immaterieel erfgoed Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de ontwerp Visie immaterieel erfgoed Teylingen 2018. 
2. Dit stuk ter inzage te leggen volgens afdeling 3.4 Awb. 

Samenvatting De aanleiding voor het maken van een visie voor immaterieel erfgoed is 
een amendement van de gemeenteraad op het vaststellen van de Visie gebouwd 
erfgoed Teylingen 2018 in maart 2018. 
Met dit voorstel gaan we de Visie gebouwd erfgoed Teylingen 2018 uitbreiden 
met een visie over immaterieel erfgoed. 
Daarmee willen we bereiken dat immaterieel erfgoed in Teylingen 
wordt behouden en een toekomst heeft. 
De inwoners van Teylingen gaan merken dat de gemeente aandacht heeft voor 
haar erfgoed en daar zorgvuldig mee omgaat. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-041738 - 116938 

Onderwerp Convenant aardgasvrije nieuwbouw en bestaande bouw Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Deel te nemen aan het convenant aardgasvrije nieuwbouw en 
bestaande bouw Holland Rijnland  

2. De heer R.M. ten Boden als portefeuillehouder duurzaamheid te 
machtigen om het convenant namens de gemeente Teylingen te 
ondertekenen 

3. Bijgevoegde raadsbrief inzake het convenant ter informatie door te 
zenden naar de raad 

Samenvatting Op 27 september 2017 is het Energieakkoord Holland Rijnland (2017-2025) 
ondertekend door 18 partners, waaronder de gemeente Teylingen. Vanuit de 
uitvoeringslijn warmte is een convenant aardgasvrije nieuwbouw en bestaande 
bouw, hierna te noemen ‘het convenant’, opgesteld. Het doel van het convenant 
is dat lopende nieuwbouwplannen waarbij de aanvraag omgevingsvergunning 
voor 1 juli is ingediend, waar mogelijk, niet meer worden aangesloten op 
aardgas en dat de convenantpartijen samenwerken in het plannen van 
werkzaamheden aan infrastructuur in bestaande wijken. Het convenant wordt 
primair gesloten tussen partijen in de regio Holland Rijnland die een bepalende 
of faciliterende rol hebben in het aardgasvrij maken van de gebouwde 
omgeving, maar het convenant biedt andere partijen de gelegenheid toe te 
treden of als supporter het convenant te ondertekenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-052418 - 123932 

Onderwerp Principeverzoek uitbreiding jachthaven Het Zwanengat en realiseren 10 



recreatiewoningen, Haarlemmertrekvaart 3 in Warmond 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek van jachthaven 
Het Zwanengat voor het wijzigen van het gebruik van dagrecreatie 
naar verblijfsrecreatie indien voldaan wordt aan de gestelde 
voorwaarden. 

2. Aanvrager door middel van een brief hierover te informeren. 
3. De raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit door middel 

van bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting De eigenaar van jachthaven Het Zwanengat, Haarlemmertrekvaart 3 in 
Warmond, heeft een verzoek ingediend voor het wijzigen van het gebruik op een 
deel van jachthaven Het Zwanengat ten behoeve van het realiseren van tien 
recreatiewoningen (Bed & Breakfastvoorzieningen). De in 2003 vergunde 
uitbreiding van jachthaven Het Zwanengat is in verband met de economische 
crisis uitgesteld. Inmiddels is de initiatiefnemer voornemens om de vergunde 
uitbreiding van de jachthaven aan te passen. Door de jachthaven minder groot 
te maken en de ligplaatsen kleiner te maken ontstaat er aan de oostelijke zijde 
ruimte om een deel te gebruiken voor het realiseren van tien kleine 
recreatiewoningen. Daarnaast zal in verband met de beveiliging van de 
jachthaven geen extra in- en uitgang op de Haarlemmertrekvaart gerealiseerd 
worden (zoals in 2003 wel vergund is). Volgens het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan "Buitengebied Teylingen" mogen de gronden uitsluitend 
gebruikt worden voor dagrecreatie. Verblijfsrecreatie in de vorm van een Bed & 
Breakfast is daardoor in strijd met het geldende bestemmingsplan. Besloten 
wordt om in principe, onder voorwaarden, in te stemmen met het 
principeverzoek. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-054284 - 127724 

Onderwerp Vaststelling verrekenplicht politieke ambtsdragers 2017 

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

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

te besluiten dat: 
 
De leden van het college van burgemeester en wethouders over het jaar 2017 
weliswaar onder de verrekenplicht vallen, maar dat er geen verrekening zal 
plaatsvinden van  eventuele neveninkomsten. 

Samenvatting Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de verplichte vaststelling van een 
eventuele verrekenplicht van neveninkomsten van politieke ambtsdragers. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-025660 - 130266 

Onderwerp Vaststellen "Wijzigingsplan 5, Loosterweg 1 Voorhout "Buitengebied Teylingen". 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met bijgaande Nota beantwoording zienswijzen 
en slechts een tekstuele aanpassing in de toelichting toe te voegen;  

2. Het "Wijzigingsplan 5, Loosterweg 1 Voorhout "Buitengebied 
Teylingen"" met identificatienummer NL.IMRO.1525.WP2018TEY0104-
VA01 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpwijzigingsplan. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de 
Wet ruimtelijke ordening, omdat het kostenverhaal is verzekerd 
middels een anterieure overeenkomst. 

Samenvatting Op 23 december 2017 is door de eigenaren van bloem- en bollenkwekerij en 
broeierij Zonneveld aan de Loosterweg 1 in Voorhout een verzoek ingediend 
voor een wijzigingsplan ex artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke 
ordening. Dit verzoek heeft betrekking op het uitbreiden van de kas en 
uitbreiding van de bedrijfsbebouwing. Het perceel heeft op grond van het 
geldende bestemmingsplan "Buitengebied Teylingen" de bestemming 'Agrarisch 
- Bollenteelt - bollenzone 3'. Het voorgestelde plan is hiermee strijdig, omdat de 
uitbreiding van de kas en het bedrijfsgebouw niet in het bouwvlak passen. 
Binnen het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid (artikel 5.7.1 van de 



regels) opgenomen om onder voorwaarden het bouwvlak te vergroten. Aan de 
genoemde voorwaarden in de wijzigingsbevoegdheid wordt met dit 
wijzigingsplan voldaan. Op 16 mei 2018 heeft u besloten aan het 
ontwerpwijzigingsplan medewerking te verlenen en het ter inzage te leggen. 
Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn drie zienswijzen ingediend. Besloten wordt 
naar aanleiding van één zienswijze de toelichting van het wijzigingsplan hierop 
aan te vullen. Er wordt besloten het wijzigingsplan gewijzigd vast te stellen en 
geen exploitatieplan vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032834 - 132307 

Onderwerp Advies regiodag Holland Rijnland 5 september 2018 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over onderstaande 4 
portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 5 september 2018 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
 
1. PHO+ Energie, 
2. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen, 
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer), 
3. PHO Maatschappij (WMO, Participatie, Jeugd, Vervoer), 
4. PHO Bestuur & Middelen. 

Samenvatting  
Op 5 september 2018 vindt de regiodag van Holland Rijnland plaats in Katwijk. 
U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen en standpunten, die in 
bijlage 1 verwoord zijn bij de agendapunten van de onderstaande 
portefeuillehoudersoverleggen: 
1. PHO+ Energie, 
2. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen, 
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer), 
3. PHO Maatschappij (Participatie, Jeugd, Vervoer), 
4. PHO Bestuur & Middelen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-056356 - 133014 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 28 augustus 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 28 augustus 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-056356 - 133045 

Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Oranje Vereniging Voorhout: Officiële ontvangst op 14 september 2018 van 
11.30 tot 13.00 uur in Cheers, Voorhout. Burgemeester. 
2. Sportcafé Teylingen op 26 september 2018 vanaf 19.30 uur bij STV 
Sassenheim. Wethouder Van Kempen. 
3. Zeilvaart Warmond: Prijsuitreiking Turfrace op 30 september 2018 om 14.30 
uur in Park Leerust, Warmond. Wethouder Van Kempen. 
4. Statenontmoeting Provincie Zuid-Holland op 5 oktober 2018 vanaf 16.00 uur 
in Vlaardingen. Burgemeester, wethouders Van Kempen en Ten Boden. 
5. Opening Valentino Zagatti Museum op 9 oktober 2018 van 11.00 tot 13.30 
uur in Sassenheim. Vka. 
6. Historische Kring Voorhout: Opening tentoonstelling 350 jaar Hermanus 
Boerhaave 9 september 2018 om 11.00 uur in Voorhout. Wethouder Van 
Kempen. 



Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


