
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 4 oktober 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester;Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris;Mevr. 
M.E.I. Volten, wethouder;Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder;Mevr. E. Koek, 
wethouder;Mevr. R. Wietsma, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-274649 - 584395 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen 20 september 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De concept openbare besluitenlijst B&W Teylingen 20 september 2022 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-274649 - 584383 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW van 27 september 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst BenW van 27 september 2022 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-274510 - 584077 

Onderwerp toepassen coördinatieregeling gebiedsontwikkeling Nieuw Boekhorst 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad wordt voorgesteld om voor de gebiedsontwikkeling Nieuw 
Boekhorst in Voorhout de coördinatieregeling op grond van artikel 
3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor 
de ruimtelijke procedure van het bestemmingsplan en een ontheffing 
op grond van artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming. 

Samenvatting Voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Boekhorst in Voorhout is een 
bestemmingsplan in voorbereiding. Omdat onderzoek heeft aangetoond dat er in 
verschillende delen van het gebied rugstreeppadden verblijven, is voor de 
nieuwbouwontwikkeling een ontheffing Wet natuurbescherming nodig. De 
Omgevingsdienst Haaglanden is namens de provincie bevoegd deze ontheffing te 
verlenen. Met deze ontheffing kan aan de rand van het gebied, in de 
zogenaamde 'Driehoek' een nieuw aantrekkelijk leefgebied voor de rugstreeppad 
gecreëerd worden en kunnen de dieren naar deze plek worden verplaatst. De 
Wet ruimtelijke ordening biedt de mogelijkheid om de procedures van 
bestemmingsplan en die van de ontheffing Wet natuurbescherming gelijktijdig te 
doorlopen. Met de coördinatie van de procedures kan de totale doorlooptijd 
worden verkort. De gemeenteraad is bevoegd tot het van toepassing verklaren 



van de coördinatieregeling. 
 
In het raadsprogramma 2022-2026 ‘Samen maken we Teylingen’  en in de 
gemaakte coalitieafspraken staat de opgave beschreven om voldoende 
betaalbare en passende woningen te bouwen voor alle doelgroepen in Teylingen. 
Daarbij is de ambitie uitgesproken om de plannen uit het Woonprogramma 
versneld uit te voeren. Het toepassen van de coördinatieregeling voor 
verschillende procedures voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Boekhorst, draagt 
bij aan deze versnellingsopgave.   
Het college heeft daarom besloten de gemeenteraad voor te stellen om voor de 
gebiedsontwikkeling Nieuw Boekhorst in Voorhout de coördinatieregeling op 
grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te 
verklaren, voor de ruimtelijke procedure van bestemmingsplan en de ontheffing 
op grond van artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-226773 - 579350 

Onderwerp Starten procedure ontwerpwijzigingsplan Adelborst van Leeuwenlaan 15A, 
Sassenheim 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het ontwerp "Wijzigingsplan 1, Adelborst van 
Leeuwenlaan 15A Sassenheim "Sassenheim Oost" " en de procedure 
voor het ontwerpwijzigingsplan met identificatienummer 
NL.IMRO.1525.WP2022.SAS05014-ON01 te starten door het 
ontwerpwijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen.  

2. Conform het mandaatregister bovengenoemd wijzigingsplan 
ongewijzigd vast te stellen zonder dat een nieuw collegebesluit van 
B&W benodigd is, mits er gedurende de ter inzagelegging geen 
zienswijzen zijn ingediend en er voldaan wordt aan alle 
wijzigingsvoorwaarden. 

Samenvatting Op 7 mei 2021 ontving de gemeente van ontwikkelaar Beljon B.V. een 
principeverzoek voor medewerking aan de realisatie van vier nieuwe vrijstaande 
woningen en het veranderen van de bestaande bedrijfswoning naar 
burgerwoning op het voormalige bedrijfsperceel Adelborst van Leeuwenlaan 15A 
in Sassenheim. Deze locatie is gelegen in de bebouwde kern van Sassenheim.  
 
Dit plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Sassenheim-Oost, omdat 
ter plaatse nog een bedrijfsbestemming geldt. In dit bestemmingsplan is echter 
ook al voorzien in herontwikkeling van deze locatie door middel van een 
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van wonen.  
 
Hiermee wordt een bedrijfslocatie dat gelegen is in woongebied veranderd naar 
een locatie met woningen dat ruim is opgezet en daarmee passender is in de 
bestaande woonomgeving.  
 
Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp "Wijzigingsplan 1, 
Adelborst van Leeuwenlaan 15A Sassenheim "Sassenheim Oost" " en de 
procedure voor het ontwerpwijzigingsplan met identificatienummer 
NL.IMRO.1525.WP2022.SAS05014-ON01 te starten door het 
ontwerpwijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen. Tevens heeft 
het college besloten conform het mandaatregister bovengenoemd wijzigingsplan 
ongewijzigd vast te stellen zonder dat een nieuw collegebesluit van B&W 
benodigd is, mits er gedurende de ter inzagelegging geen zienswijzen zijn 
ingediend en er voldaan wordt aan alle wijzigingsvoorwaarden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-274052 - 583179 

Onderwerp Vaststellen bestuurlijke opdracht CNO asielzoekers AMV 

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

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De bestuurlijke opdracht CNO asielzoekers AMV vast te stellen. 

Samenvatting De opdracht is om van medio november 2022 – 15 februari 2023 80 plaatsen 
crisisnoodopvang (CNO) voor Alleenreizende Minderjarige Vluchtelingen te 
leveren op locatie Parklaan in Sassenheim op een manier dat de opvang 
menselijk en in harmonie met de omgeving is vormgegeven.  
 



Het college heeft besloten om de bestuurlijke opdracht CNO asielzoekers AMV 
vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-235999 - 563705 

Onderwerp Vaststellen uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 Gemeente 
Teylingen 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 Gemeente Teylingen 
vast te stellen. 
2. Het uitvoeringsprogramma aan de raad te presenteren tijdens een 
beeldvormende avond. 
  

Samenvatting Na het vaststellen van de Transitievisie Warmte en Lokale Energiestrategie is het 
Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 Gemeente Teylingen 
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 Teylingen vast te stellen en het uitvoeringsprogramma aan de raad te 
presenteren tijdens een beeldvormende avond. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-256507 - 582813 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA stimuleren van schooltuinen in Teylingen 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van 10 juni 
2022 van het CDA met betrekking tot het onderwerp stimuleren van 
schooltuinen in Teylingen vast te stellen. 

Samenvatting Op 10 juni 2022 heeft het CDA schriftelijke raadsvragen aan het college gesteld 
over het onderwerp stimuleren van schooltuinen in Teylingen. Het college heeft 
besloten om de beantwoording van de raadsvragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-271521 - 578538 

Onderwerp Straatnaamgeving plan Bloementuin Sassenheim 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. om voor de openbare ruimte in het gebied 'Bloementuin' te Sassenheim de 
straatnamen Narcissenlaan (bestaand), Breitnerpad (nieuw), Ruysdaelplantsoen 
(nieuw) en Karel Appelstraat (nieuw) vast te stellen, een en ander conform de 
bijgaande situatietekening. 
  

Samenvatting Het gebied Narcissenlaan – Parklaan in Sassenheim wordt in de periode tot 2024 
ontwikkeld voor woningbouw. Het plan heeft de werktitel Bloementuin 
meegekregen. Er zijn 4 straten die van een naam moeten worden voorzien. Er is 
overleg geweest met de Straatnamencommissie. Het college heeft besloten om 
te kiezen voor de namen Narcissenlaan (bestaand), Breitnerpad (nieuw), 
Ruysdaelplantsoen (nieuw) en Karel Appelstraat (nieuw). Besloten wordt de 
straatnamen Narcissenlaan, Breitnerpad, Ruysdaelplantsoen en Karel 
Appelstraat vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-272586 - 582053 

Onderwerp Gezamenlijke brief Provinciale Staten Zuid-Holland over mobiliteitsmaatregelen 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De gezamenlijke brief van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en 
Noordwijk en de regio Holland Rijnland inzake Maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
2. Wethouder Volten te machtigen om namens het college de brief aan 
Provinciale Staten te tekenen.  

Samenvatting Op 10 juni 2022 is een akkoord bereikt over een pakket maatregelen voor zowel 
het openbaar vervoer, fiets-, als autoverkeer. Dit pakket leidt tot de verbetering 
van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de 
Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Op 19 oktober spreekt de commissie 
Bereikbaarheid en Energie uit Provinciale Staten van Zuid-Holland zich uit over 
het voorstel van Gedeputeerde Staten. Hierin wordt voorgesteld om het 
investeringskrediet voor het maatregelenpakket met € 20 miljoen te verhogen 
tot € 47,2 miljoen. Met een gezamenlijke brief spreken de gemeenten Hillegom, 
Lisse, Noordwijk en Teylingen en de regio Holland Rijnland hun waardering uit 
voor dit voorstel. In deze brief vragen zij Provinciale Staten om positief te 
besluiten. 
Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft besloten de 
gezamenlijke brief vast te stellen en wethouder Volten te machtigen om namens 
het college de brief aan Provinciale Staten te tekenen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-271704 - 581490 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Lijst Schenk - stikstofmaatregelen in 
Teylingen 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van 8 september 
2022 van Lijst Schenk met betrekking tot het onderwerp stikstofmaatregelen in 
Teylingen vast te stellen. 

Samenvatting Op 8 september 2022 heeft Lijst Schenk schriftelijke raadsvragen aan het 
college gesteld over het onderwerp stikstofmaatregelen in Teylingen. Het college 
onderkent de landelijke stikstofproblematiek en is in afwachting van de 
gebiedsgericht aanpak vanuit de Provincie Zuid-Holland. Het college heeft 
besloten de beantwoording van de raadsvragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


