BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

11 augustus 2020

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder; Dhr. M.
Witkamp, locosecretaris

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder; Dhr. J.J.G.
Covers, secretaris

Z-20-140982 - 329718
Mandatering aanbesteding raamovereenkomsten onderhoud wegen
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beheer Buitenruimte
1.Het onderhoud van de asfalt-, elementenverhardingen en markeringen in de
gemeenten Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Hillegom en Lisse gezamenlijk met
genoemde gemeenten aan te besteden.
2.Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk te mandateren om
namens de gemeente Teylingen de coördinatie van de gunningsprocedure met
betrekking tot deze aanbestedingen te laten verzorgen, en het college van
Katwijk te verzoeken in te stemmen met het mandaat.

Samenvatting
In samenwerking met de gemeente Katwijk, Noordwijk, Hillegom en Lisse
worden de aanbestedingen voorbereid voor de raamovereenkomsten voor het
onderhoud van de markeringen, asfaltverhardingen en elementenverhardingen.
De gemeente Katwijk is van plan deze aanbestedingen namens de gemeente
Teylingen te gaan verzorgen. Om dit op een juridisch correcte wijze te kunnen
doen is het nodig dat het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Katwijk hiervoor wordt gemandateerd.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-089191 - 215987
Aankoop Herenstraat 66-68 Voorhout
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beleid en Advies
1. Het bedrijfspand met parkeerterrein en ondergrond aan de
Herenstraat 66-68 te Voorhout (kadastraal bekend gemeente
Voorhout sectie A nummer 4151, ter grootte van 18 are en 74
centiare), inclusief bijkomende kosten, aan te kopen, en de opstal te
laten slopen, voor een totaalbedrag van € 1.100.000,- zulks onder
voorbehoud van goedkeuring door de raad.
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, ter
realisatie van het collegebesluit genoemd onder beslispunt 1, waarin
de raad wordt voorgesteld om:
 Voor de aankoop van het bedrijfspand met parkeerterrein en
ondergrond aan de Herenstraat 66-68 te Voorhout een krediet
beschikbaar te stellen van € 900.000,-.
 Ten behoeve van de sloop- en bijkomende kosten een krediet
beschikbaar te stellen van € 200.000,- en dit te onttrekken aan de
Algemene Reserve.
 De bijbehorende begrotingswijziging nummer 14 vast te stellen

Samenvatting

Met de verwerving van de voormalige supermarkt locatie aan de Herenweg 6668 krijgt de gemeente een strategische positie in handen op een cruciale locatie
aan de zuidzijde van het kernwinkelgebied in het hart van het dorpscentrum.
Deze aankoop stelt de gemeente in staat om de bestaande parkeervoorzieningen
uit te breiden of de locatie, indien daartoe draagvlak bestaat, aan te wenden
voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Voorhout. Het
bestaande pand is daarvoor ongeschikt. Zowel qua indeling (incourant) als
qua technische staat die relatief slecht is te noemen.

Uitbreiding van de parkeercapaciteit in het dorpscentrum leidt tot een verlichting
van de parkeerdruk, verbetering van de leefbaarheid en het levert een indirecte
bijdrage aan de veiligheid. Dat alles bevordert de aantrekkelijkheid, de vitaliteit
en de toekomstbestendigheid van de dorpskern hetgeen ook van belang is voor
de lokale economie.
Een multifunctioneel centrum in het dorpshart kan ook een positieve bijdrage
leveren op tal van terreinen. Op het gebied van welzijn, werk en zorg kan een
centraal punt een belangrijke rol spelen.
Besloten wordt om het bedrijfspand met parkeerterrein en ondergrond, inclusief
bijkomende kosten, aan te kopen en de opstal te laten slopen voor een
totaalbedrag van
€ 1.100.000,Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-141590 - 334418
Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 4 augustus 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 4 augustus 2020 vast te
stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-143279 - 333923
Toekomstvisie en Businesscase GR KDB n.a.v. motie
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake de doorontwikkeling van het SPW en de
MareGroep vast te stellen.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) heeft op 16 januari jl. de toekomstvisie en op
01 juli jl. de businesscase vastgesteld. Naar aanleiding van een aangenomen
motie heeft het college zich beziggehouden met de uitwerking van een
maatschappelijke businesscase, volgend op de toekomstvisie. Daarin werden
twee scenario's geschetst en is gekozen voor maximale integratie van het SPW
en de MareGroep. Uitgangspunt van de opgestelde notitie is de ontwikkeling van
de huidige situatie naar een situatie waarin de GR KDB doorgroeit tot een
regionaal bekend verbindingscentrum voor werk, ontwikkeling en re-integratie.
Ter bevordering van de beeldvorming is het van belang om de integratie van
SPW en MareGroep van een nieuwe merknaam te voorzien. De nieuw ontstane
entiteit is namelijk de allesomvattende plek voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en mensen die al wat langer uit het arbeidsproces zijn. Negatieve
associaties met het verleden worden daarmee losgelaten en ook het idee dat de
MareGroep slechts een 'Sociale Werkplaats' is is verleden tijd. Het is dan ook
van groot belang dat de nieuwe entiteit als zodanig bekend staat in de regio en
dat deze herkenbaar en in het oog springend is. Met deze doorontwikkeling
willen we een optimale dienstverlening voor klanten met een afstand tot de
arbeidsmarkt nastreven. Daarnaast richten we ons op duidelijkheid en
eenduidigheid voor alle betrokkenen (klanten, werkgevers en stakeholders) en
het vergroten van de efficiency.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-141022 - 330610
Kaders regionale inkoop specialistische jeugdhulp
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
1. Het regionaal inkoopplan specialistische jeugdhulp vast te stellen.
2. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland de opdracht te verstrekken om het

besluit
Samenvatting

inkoopplan specialistische jeugdhulp uit te voeren.
De huidige inkoopcontracten lopen op 1 januari 2021 af. In Holland Rijnland
verband is besloten om de huidige inkoopcontracten met 1 jaar te verlengen.
Per 1 januari 2022 gaan de nieuwe inkoopcontracten in. De kaders voor de
inkoop zijn in het zorgprogrammaplan inkoop jeugdhulp door de raad in februari
2020 vastgesteld. Het regionaal inkoopplan specialistische jeugdhulp richt zich
op het uitwerken van de kaders voor de inkoop van de jeugdhulp. Bij de inkoop
wordt een gedifferentieerde en gesegmenteerde inkoop gehanteerd. Er zijn
keuzes gemaakt voor de inzet van de inkoopinstrumenten. Dit inkoopplan is een
meerjarig ontwikkelplan.
Door het inkoopplan vast te stellen en het verstrekken van de opdracht aan het
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland kan het verdere
inkoopproces vormgegeven worden in 2021. De nieuwe inkoopcontracten
kunnen dan vanaf 2022 worden vastgelegd.
Het inkoopplan is ter consultatie voorgelegd aan de partners en zorgaanbieders.
De reacties zijn verwerkt in een reactienota. De gemeenteraad van
Teylingen heeft aanvullende concrete doelen meegegeven. Deze doelen zijn
verwerkt in de onderzoeksvragen per segment.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-135319 - 327939
Subsidie theaterprogrammering Stichting Theater 't Onderdak
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Een subsidie van maximaal € 7.500,- te verlenen aan Stichting
Theater 't Onderdak om per 1 januari 2021 theaterprogrammering
mogelijk te maken.
In de aanpak van het Coronavirus is de 1,5m afstand de norm. Dit heeft ook
grote gevolgen voor de theaters. Stichting Theater 't Onderdak heeft de
gemeente Teylingen verzocht om financiële ondersteuning om de
theaterprogrammering per 1 januari 2021 mogelijk te maken. Door in te
stemmen met het verlenen van een subsidie van maximaal € 7.500,- ter dekking
van de (mogelijk) gederfde inkomsten van een zestal theatervoorstellingen
(max. € 1.250,- per voorstelling), wordt het financiële risico van de
theaterprogrammering bij Stichting Theater 't Onderdak weggenomen. Op deze
wijze blijft (gedeeltelijke) theaterprogrammering behouden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-140760 - 328875
Makelaarsfunctie Stiwa Exploitatie & Beheer
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC
1. De uitvoering van de functie van accommodatiemakelaar neer te
leggen bij Stiwa Exploitatie & Beheer.
2. Het in de begroting 2020 opgenomen bedrag van € 20.000,- voor de
uitvoering van de functie van accommodatiemakelaar middels een
beschikking ter beschikking te stellen aan Stiwa Exploitatie & Beheer.
Met het realiseren van de functie van accommodatiemakelaar ('Makelpunt')
wordt uitvoering gegeven aan de Voorzieningennota voor sociaalmaatschappelijke en culturele organisaties, Het Toetsingskader (2018). De
accommodatiemakelaar zorgt ervoor dat vraag en aanbod van accommodaties
voor de maatschappelijke activiteiten in Teylingen bij elkaar komen. De
makelaar heeft een overzicht van alle beschikbare maatschappelijke
accommodaties in de gemeente Teylingen en fungeert als informatie/verwijspunt. De uitvoering van dit 'Makelpunt' wordt neergelegd bij Stiwa
Exploitatie & Beheer.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-137899 - 322792

Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Subsidieverordening beeldbepalende objecten Teylingen ter inzage
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De ontwerp Subsidieverordening beeldbepalende objecten Teylingen vast te
stellen;
2. Deze verordening ter inzage te leggen volgens artikel 3.11 Awb;
3. De financiële consequenties van dit voorstel te betrekken in een integrale
afweging bij de begroting 2021-2024;
4. De bijgevoegde raadsbrief over de Subsidieverordening beeldbepalende
objecten Teylingen vast te stellen.
In het paraplubestemmingsplan Beeldbepalende objecten Teylingen en wijzigen
gebruik Oude Herenweg 17 / 17 a Voorhout worden beeldbepalende objecten
opgenomen. Voor deze objecten geldt een instandhoudingsverplichting. Op basis
van de Subsidieverordening voor beeldbepalende objecten Teylingen kunnen
eigenaren een subsidie aanvragen voor restauratie en onderhoud aan het object
om het in stand te houden. Daarmee willen we bereiken dat de beeldbepalende
objecten van Teylingen worden beschermd en behouden. De inwoners van
Teylingen gaan merken dat de gemeente aandacht heeft voor haar erfgoed en
daar zorgvuldig mee omgaat. Besloten wordt om:
- De ontwerp Subsidieverordening beeldbepalende objecten Teylingen vast te
stellen;
- Deze verordening ter inzage te leggen volgens artikel 3.11 Awb;
- De financiële consequenties van dit voorstel te betrekken in een integrale
afweging bij de begroting 2021-2024;
- De raadsbrief over de Subsidieverordening beeldbepalende objecten Teylingen
vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-117077 - 301229
Scenario's binnensport Teylingen
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De notitie "Nadere uitwerking binnensportaccommodaties" vast te stellen;
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de raad
voorgesteld wordt om:
- Richting te geven aan de verdere uitvoering voor de
binnensportaccommodaties in Teylingen aan de hand van de voorgelegde opties.

Samenvatting

Het college heeft aangegeven dat de onderlinge samenhang van de diverse
ontwikkelscenario’s op het gebied van binnensportaccommodaties invloed heeft
op vraag en aanbod. De raad heeft tevens aangegeven met elkaar in discussie te
willen gaan over de wens voor een breedtesporthal en de te realiseren ballonhal
in Elsgeest. De uiteindelijke keuzes zal het college verder uitwerken en aan de
raad voorleggen ter besluitvorming. In de bijgevoegde notitie zijn de diverse
scenario's uitgewerkt voor een opiniërende discussie. De notitie is aan
de belanghebbenden voorgelegd en hierop zijn vier reacties ontvangen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-141932 - 331346
Vervolg instrument Duurzaamheidslening Teylingen
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
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 Teylingen 2020 vast te
stellen en de vigerende verordening Duurzaamheidslening, welke op 30 oktober
2015 in werking is getreden, in te trekken;
2. Een bedrag van €1.000.000 van het gereserveerde geld voor financiering via
Meermaker Teylingen her te bestemmen en beschikbaar te stellen als
aanvullend budget voor het toewijzen van de in de verordening bedoelde
Duurzaamheidsleningen (artikel 3 verordening).

Samenvatting

De gemeente staat de komende decennia voor een grote opgave op het gebied
van de energietransitie. Om de doelstellingen en ambities te behalen, dient
onder andere ingezet te worden op het verduurzamen van de bestaande
particuliere woningvoorraad. Particuliere huiseigenaren hebben echter niet altijd
voldoende financiële reserves om in energiebesparende of duurzame

maatregelen te investeren. Vandaar dat de gemeente Teylingen in 2014 van
start is gegaan met het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan particuliere
huiseigenaren. Voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen is met
€1.000.000,- aan gemeentelijke middelen een revolverend duurzaamheidsfonds
gevormd. Door de sterke toename van het aantal aanvragen in Teylingen is het
bedrag dat aan nieuwe leningen wordt verstrekt hoger dan het bedrag dat
binnenkomt door aflossing op de reeds verstrekte leningen. Dit heeft tot gevolg
dat het incidentele budget op dit moment nagenoeg uitgeput is. Daarnaast zijn
er landelijk verschillende ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Een
uitbreiding van het budget en het aanpassen van de verordening is gewenst,
zodat het doel van de lening optimaal nagestreefd kan worden, namelijk het
stimuleren van een energiezuinige en duurzame particuliere voorraad die past in
de ambitie: Teylingen in 2030 volledig duurzaam.
Besloten wordt om aan de raad voor te stellen om de verordening
Duurzaamheidslening 2020 vast te stellen en een bedrag van €1.000.000 van
het gereserveerde geld voor financiering via Meermaker Teylingen als
aanvullend budget beschikbaar te stellen voor het toewijzen van de in de
verordening bedoelde duurzaamheidsleningen (art. 3 Verordening).
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-087892 - 314131
Het starten van de formele procedure door het ontwerpbestemmingsplan
'Parapluplan Beeldbepalende objecten Teylingen en wijzigen gebruik Oude
Herenweg 17 / 17 a Voorhout' ter inzage te leggen
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De bij dit voorstel gevoegde inspraak- en overlegnota vast te stellen.
2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan beeldbepalende objecten
Teylingen en wijzigen gebruik Oude Herenweg 17 / 17a Voorhout' vast
te stellen.
3. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan met identificatiecode
NL.IMRO.1525.BP2018TEY11002B-ON01 te starten door het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
4. De bijgevoegde raadsbrief 'Het starten van de formele procedure door
het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan beeldbepalende objecten,
Teylingen en wijzigen gebruik Oude Herenweg 17 / 17 a Voorhout ter
inzage te leggen' vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te
bieden.

Samenvatting

De gemeente Teylingen hecht waarde aan het behoud van haar erfgoed. Om
invulling te geven aan haar erfgoedbeleid heeft de raad van de
gemeente Teylingen op 8 maart 2018 de 'Erfgoedverordening Teylingen 2018'
vastgesteld. In aansluiting op het vaststellen van de Erfgoedverordening heeft
de gemeenteraad op 8 maart 2018 besloten een bestemmingsplanprocedure te
starten voor een voorlopige lijst beeldbepalende objecten. De beeldbepalende
objecten zijn het behouden waard omdat ze door hun karakteristieke waarden en daarmee hun verschijningsvorm- van belang zijn voor de identiteit en
herkenbaarheid van de gemeente Teylingen. De beeldbepalende objecten
hebben echter op dit moment geen beschermende status. Het doel van het
bestemmingsplan is het tot stand brengen van een regeling die bescherming
biedt aan beeldbepalende objecten tegen bouwactiviteiten waarmee afbreuk kan
ontstaan van de karakteristieke waarden. Een ander doel van het
bestemmingsplan is het voorkomen dat beeldbepalende objecten worden
gesloopt en dat door dat slopen waardevolle karakteristieke waarden van die
objecten verloren gaan. Het betreft echter geen absoluut sloopverbod. In het
bestemmingsplan is opgenomen dat een beeldbepalend object niet zonder
omgevingsvergunning mag worden gesloopt. Een sloopvergunning kan worden
verleend als wordt voldaan aan voorwaarden. De voorwaarden zijn gericht op
het terugbrengen van de karakteristieke waarden (in het nieuwbouwplan) die
met het slopen verloren gaan.
Inmiddels heeft een voorontwerp van het parapluplan 'Beeldbepalende objecten,
Teylingen' ter inzage gelegen. In het voorontwerpbestemmingsplan waren 74
objecten opgenomen. Tijdens de inspraakperiode zijn dertien inspraakreacties
ontvangen. Hiervan zijn twee inspraakreacties gericht op het toevoegen van in
totaal negen objecten (hiervan is één inspraakreactie van de Stichting Oud
Sassenheim die in overleg met de eigenaren acht objecten aandraagt). Het
college stemt hier mee in door deze objecten toe te voegen aan het
ontwerpbestemmingsplan. Eén inspraakreactie betreft een mededeling dat het
paraplubestemmingsplanplan 'beeldbepalende objecten, Teylingen' als positief
worden gezien daar het gaat om het behoud van karakteristieke panden. Deze
drie inspraakreacties zijn dus niet gericht tegen het plan. Dit geldt wel voor
negen andere inspraakreacties. Aan één van deze negen inspraakreacties wordt
tegemoet gekomen. Gezien de naar voren gebrachte argumenten van de acht
overige inspraakreacties ziet het college geen aanleiding om tegemoet te komen
aan die inspraakreacties. Het college neemt deze objecten toch op in het
ontwerpbestemmingsplan omdat -samengevat- het college van mening is dat

het aanwijzen van een object als 'beeldbepalend object' een algemeen belang
betreft dat boven individueel belang gaat en omdat daarnaast het
bestemmingsplan voldoende reikwijdte biedt om objecten te wijzigen zolang de
erfgoedcommissie kan instemmen met eventuele plannen.
Eén inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan
beeldbepalende objecten, Teylingen' heeft geleid tot het doorvoeren van meer
wijzigingen dan alleen het object aanwijzen als 'beeldbepalend object'. Het gaat
om het pand Oude Herenweg 17 / 17a in Voorhout en de hierop aangrenzende
moestuin. Het gebruik van het pand wordt in het ontwerpbestemmingsplan
gewijzigd naar recreatieverblijf en de aangrenzende moestuin wordt onder het
persoonsgebonden overgangsrecht gebracht.
Besloten wordt de inspraak- en overlegnota én het ontwerpbestemmingsplan
vast te stellen. Tevens wordt besloten de formele procedure te starten door het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en de raadscommissie Ruimte
met een brief hierover te informeren.
Door de toevoeging -om het gebruik van het pand Oude Herenweg 17 / 17a in
Voorhout te wijzigen- aan het ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van het
voorontwerpbestemmingsplan, wordt de bestemmingsplanprocedure voortgezet
onder de naam: Parapluplan beeldbepalende objecten, Teylingen en wijzigen
gebruik Oude Herenweg 17 / 17a Voorhout.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-139592 - 326431
Beantwoording vooroverleg- en inspraakreacties en ter inzagelegging
ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Sport- en recreatiepark Elsgeest, Voorhout
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Planvorming
1. De beantwoording van de ingediende inspraak- en vooroverlegreacties
op het voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Sport- en
recreatiepark Elsgeest, Voorhout vast te stellen.
2. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Sport- en
recreatiepark Elsgeest, Voorhout met identificatienummer
NL.IMRO.1525.BP2019VHT08004-ON01 te starten door bijgaand
ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen.
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake "Ter inzagelegging
ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding sport- en recreatiepark Elsgeest,
Voorhout" vast te stellen.
Op 7 februari 2013 heeft de gemeenteraad van Teylingen:
• ingestemd met de Startnotitie Realisatie uitbreiding sport- en recreatiepark
Elsgeest.
• een krediet van €300.000,- voor grondaankoop beschikbaar gesteld.
• een voorbereidingskrediet van €500.000,- voor de uitbreiding beschikbaar
gesteld.
Op 15 mei 2014 heeft de gemeenteraad een krediet van €1.300.000,- voor de
aanleg van nieuwe sportvelden en de herinrichting van sport- en recreatiepark
Elsgeest beschikbaar gesteld. Het aanvankelijke plan was in strijd met
provinciaal beleid, omdat de uitbreiding is gepland op gronden in het
buitengebied met een beschermingscategorie voor landschappelijke waarden
(beschermd grasland). Gezamenlijk met de provincie is een landschappelijk
acceptabele oplossing gevonden, waarbij de uitbreiding weliswaar nog op
beschermd grasland plaatsvindt, maar wel minder afbreuk wordt gedaan op het
landschap en het daarbij gewenste doorzicht. Gedeputeerde Staten heeft
daarom in reactie op het verzoek van de gemeenteraad daartoe op 19 december
2017 ontheffing verleend van de toen geldende provinciale Verordening ruimte
2014.
Als basis voor een nieuw bestemmingsplan is vervolgens een passend
inrichtingsplan tot stand gekomen. Daarnaast is inmiddels een volledig beeld van
de relevante omgevingsaspecten. Deze onderdelen zijn eerst verwerkt in het
voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding sport- en recreatiepark Elsgeest,
Voorhout. Deze heeft voor inspraak en vooroverleg ter inzage gelegen van 8 mei
tot en met 18 juni jl.. Er zijn twee inspraakreacties en zeven vooroverlegreacties
ingediend. Deze zijn voorzien van een passende beantwoording, zowel per brief
als in de toelichting -paragraaf Maatschappelijke uitvoerbaarheid- van
voorliggend ontwerpbestemmingsplan dat gereed is.
Besloten wordt om in te stemmen met het starten van de procedure voor het
ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding sport- en recreatiepark Elsgeest in
Voorhout en de raad over dit besluit te informeren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

