
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 15 december 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris; Dhr. A.L. 
van Kempen, wethouder; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder; Mevr. H.M.A. Hooij, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-159835 - 375075 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 8 december 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 8 december 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161106 - 374344 

Onderwerp Raadsbrief Uitvoering motie Stoppen met Meermaker Teylingen d.d. 28 
september 2020 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake "Uitvoering motie Stoppen met Meermaker 
Teylingen" vast te stellen. 

Samenvatting Op 28 september heeft de raad een motie aangenomen over het staken van 
Meermaker Teylingen BV. Er is een raadsbrief opgesteld over de ondernomen 
acties en de stand van zaken bij de uitvoering van deze motie.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161194 - 374744 

Onderwerp Vernieuwing Bollenstreek Omroep (BO) 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgaande Raadsinformatiebrief en deze te versturen aan de 
gemeenteraad. 

Samenvatting Raadsbrief over vernieuwing van Bollensreek Omroep (BO). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161144 - 374461 

Onderwerp Vaststellen notulen ontbindingsbesluit Meermaker BV 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde notulen van de aandeelhoudersvergadering van 9 december 
2020 Meermaker Teylingen BV vast te stellen.  
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet (al dan niet 
juncto artikel 3:60 Burgerlijk wetboek) een volmacht c.q. machtiging verleent 
aan wethouder M. Volten voor het ondertekenen van de onder punt 1 
vastgestelde notulen. 
3. Dat onder de onder punt 2 bedoelde volmacht c.q. machtiging ook het 
accorderen van eventueel opvolgende wijzigingen valt, waartoe in mandaat 
wordt besloten. 

Samenvatting Om Meermaker Teylingen BV officieel te ontbinden is op 9 december 2020 een 
aandeelhoudervergadering gehouden met aandeelhouder Marlies Volten en 
directeur Andrea van de Graaf. De notulen van deze aandeelhoudersvergadering 
moeten door het college worden vastgesteld. Besloten wordt derhalve om 
bijgevoegde notulen vast te stellen, en wethouder Volten door de burgemeester 
te machtigen tot het ondertekenen van de notulen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161103 - 374320 

Onderwerp Vaststelling definitief locatieplan semi-ondergrondse gfte-containers 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het locatieplan voor semi-ondergrondse gfte-containers vast te 
stellen. 

2. Het eindverslag van de inspraak als bedoeld in de 
Inspraakverordening vast te stellen. 

Samenvatting In de collegevergadering van 14 juli 2020 is besloten het ontwerp locatieplan 
voor semi-ondergrondse gfte-containers ter inzage te leggen. Het ontwerp 
locatieplan heeft van 30 juli 2020 tot 9 september 2020 ter inzage gelegen. 
Hierop zijn 20 zienswijzen ingediend verdeeld over 9 locaties. Naar aanleiding 
hiervan zijn een aantal locaties gewijzigd. In de collegevergadering van 27 
oktober is besloten om het ontwerp locatieplan opnieuw ter inzage te leggen van 
11 november tot 23 november 2020. Hierop zijn 2 zienswijzen verdeeld over 2 
locaties binnengekomen. Naar aanleiding van deze zienswijzen zijn er geen 
veranderingen aangebracht in het locatieplan. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-004448 - 363446 

Onderwerp Stand van zaken implementatie omgevingswet 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Kennis te nemen van de stand van zaken implementatie Omgevingswet 

Samenvatting HLT samen werkt aan de voorbereiding op de komst van de omgevingswet die 
per 1 januari 2022 in werking treedt. Wij informeren u over de stand van zaken. 
In april 2020 is door rijksoverheid besloten de inwerkingtreding van de wet uit te 
stellen naar 1 januari 2022. Het uitstel geeft ons de ruimte om verder te gaan 
met de noodzakelijke voorbereidingen voor inwerkintreding te doen. 
Het uitstel van de inwerkintreding heeft ook consequenties voor het programma 
implementatie omgevingswet op het gebied van planning, financiën en 
informatie,- en besluitvormingstraject gemeenteraad. 
 
Wij informeren u over de huidige stand van zaken, waarbij wij op dit 
moment concluderen dat wij per 1 januari 2022 voldoen aan de gestelde 
juridische en bedrijfsmatige eisen mits we voldoen aan een aantal voorwaarden.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-089191 - 374221 

Onderwerp Taxatie Herenstraat 66-68 Voorhout 

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



Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgaande raadsbrief inzake de op 4 november 2020 uitgevoerde taxatie van 
het object Herenstraat 66-68 vast te stellen.  

Samenvatting Na bespreking van het aankoopvoorstel Herenstraat 66-68 gedurende de 
raadsvergadering van 28 september 2020 is het voorstel door de gemeenteraad 
van de agenda afgevoerd. Het ontbreken van een onafhankelijke externe 
waardebepaling vormde de aanleiding daarvoor. Uw college heeft vervolgens in 
overleg met de eigenaar het object Herenstraat 66-68 laten taxeren. In lijn met 
de actieve informatieplicht ex artikel 169 Gemeentewet wordt de raad, met 
bijgaande raadsbrief met als bijlage het taxatierapport, geinformeerd over de 
uitgebrachte taxatie en de (mogelijke) gevolgen.  
Besloten wordt om de bijgaande raadsbrief inzake de op 4 november 2020 
uitgevoerde taxatie van het object Herenstraat 66-68 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158565 - 367867 

Onderwerp Nadere regels Jeugdhulp 2021 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De ‘Nadere regels Jeugdhulp Teylingen 2021’ vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de ‘Maximale tarieven PGB (persoonsgebonden 

budget) Jeugdhulp 2021 Bollenstreek'. 
3. Bijgevoegde raadsbrief vast te stellen. 

Samenvatting Naar aanleiding van opgedane ervaring met het Persoonsgebonden Budget 
(PGB) binnen de Jeugdhulp zijn de ‘Nadere regels Jeugdhulp Teylingen’ 
aangepast. In dit voorstel wordt het college gevraagd de ’Nadere regels 
Jeugdhulp Teylingen 2021’ vast te stellen en kennis te nemen van de ‘Maximale 
tarieven PGB Jeugdhulp 2021 Bollenstreek'. Hiermee wordt de vrije keuze van 
inwoners voor een PGB vastgelegd. Ook is een toetsingskader voor eigen kracht 
van de aanvrager opgenomen om het Jeugd- en Gezinsteam handvatten te 
geven bij indicatiestelling. De ‘Maximale tarieven PGB Jeugdhulp 2021 
Bollenstreek' is aangepast volgens dezelfde methode als de Zorg in Natura-
tarieven. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-159220 - 373930 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen implementatie afvalbeleid 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De schriftelijke vragen van de raad "Zorgen over implementatie nieuw 
afvalbeleid" te beantwoorden. 

Samenvatting De VVD stelde op 18 november 2020 de schriftelijke vragen "Zorgen over 
implementatie nieuw afvalbeleid". Deze worden nu beantwoord 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-107319 - 373662 

Onderwerp Advies vergadering Algemeen Bestuur 16 december 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland d.d. 16 december 
2020. 

Samenvatting Op woensdag 16 december 2020 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland (MS teams). U wordt geadviseerd over de onderwerpen op de agenda. 
Deze adviezen zijn op 9 december 2020 ook besproken met de AB-leden uit de 



Duin- en Bollenstreek. De adviezen en het concept-verslag van de bespreking 
met de AB-leden zijn als bijlagen bij dit voorstel gevoegd. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-138067 - 367038 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Torenlaan tussen 4 en 6 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 'Torenlaan tussen 4 en 6, 
Voorhout' met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2020TEY0105-ON01 te 
starten door het ontwerp zes weken ter inzage te leggen. 
2. De 'nota van beantwoording inspraakreacties Torenlaan 4 en 6' vast te 
stellen. 
3. De benodigde ambtshalve aanpassingen ter verbetering van het plan vast te 
stellen. 
4. De bijgevoegde raadsbrief inzake het ontwerpbestemmingsplan 'Torenlaan 
tussen 4 en 6, Voorhout' vast te stellen. 
 
  

Samenvatting Op de locatie tussen Torenlaan 4 en 6 in Voorhout waar voorheen het 
bloembollenbedrijf Molenaar en van Ginhoven B.V. gevestigd was (en waar op 
grond van het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Teylingen' nog steeds 
een groot Agrarisch Handels- en Exportbedrijf  is toegestaan), zijn de bestaande 
bedrijfsopstallen met een oppervlakte van ruim 16.000 m2 gesloopt. Daarvoor in 
de plaats wordt door het voorliggende bestemmingsplan Torenlaan tussen 4 en 6 
ruim 13.000 m2 aan 1e klas bollengrond teruggebracht. Dat is een ontwikkeling 
die past in het landschapsperspectief van de Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport (ISG). De ruimtelijke kwaliteit wordt hierdoor aanzienlijk vergroot 
omdat het landschap hierdoor een stuk opener wordt en daarmee een positieve 
bijdrage wordt geleverd aan de herstructureringsopgave uit de ISG. Daarnaast 
worden 3 nieuwe GOM- woningen, in het bestaande lint waar voorheen de 
bedrijfsbebouwing stond, op stedenbouwkundig en landschappelijk verantwoorde 
wijze ingepast in het landschap. De twee bestaande bedrijfswoningen worden 
omgezet naar burgerwoningen. Dit initiatief past niet binnen het vigerende 
bestemmingsplan 'Buitengebied Teylingen' en de vigerende bestemming 'bedrijf- 
agrarisch handels- en exportbedrijf'. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan 
is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken. 
 
Het voorontwerp heeft van 3 september tot en met 14 oktober voor een periode 
van zes weken ter inzage gelegen voor vooroverleg en inspraak. Gedurende 
deze periode zijn er 3 inspraakreacties ontvangen van belanghebbenden. In 
bijgaande 'nota van beantwoording inspraakreacties Torenlaan tussen 4 en 6' 
zijn de inspraakreacties van een passende beantwoording voorzien. De 
inspraakreacties hebben aanleiding gegeven om de landschappelijke inpassing in 
het voor het plan opgestelde stedenbouwkundige kader nader toe te lichten. 
Daarnaast hebben er een aantal ambtshalve aanpassingen plaatsgevonden ter 
verbetering van het plan op advies van de Omgevingsdienst West Holland. 
 
Besloten wordt om: de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan te starten 
door het plan voor zes weken ter inzage te leggen, in te stemmen met de 'nota 
beantwoording inspraakreacties Torenlaan tussen 4 en 6', in te stemmen met de 
diverse ambtshalve aanpassingen en de bijgevoegde raadsbrief vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160213 - 373511 

Onderwerp Schriftelijke vragen gemeenteraad betreffende aanvraag omgevingsvergunning 
Oude Herenweg naast 19 in Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beantwoording van de door CDA, Groen Links en Groen en 
Leefbaar Teylingen ingediende schriftelijke vragen over de op 30 
oktober 2020 ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor Oude 
Herenweg naast 19, Voorhout vast te stellen. 

Samenvatting CDA, Groen Links en Groen en Leefbaar Teylingen hebben op 30 november jl. 
schriftelijke vragen gesteld over de op 30 oktober 2020 ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning voor Oude Herenweg naast 19, Voorhout. 
 
Besloten wordt om de beantwoording van de door CDA, Groen Links en Groen en 



Leefbaar Teylingen ingediende schriftelijke vragen over de op 30 oktober 2020 
ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor Oude Herenweg naast 19, 
Voorhout vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158517 - 372569 

Onderwerp Aanpassen Mandaatbesluit 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De eerste wijziging van het Algemeen besluit (financieel) mandaat, 
volmacht en machtiging gemeente Teylingen 2019 vast te stellen. 

Samenvatting In het mandaat- en volmachtbesluit is opgenomen welke bevoegdheden het 
college heeft gemandateerd aan het bestuur van HLTsamen. Door onder meer 
recente wetswijzigingen zijn aanpassingen noodzakelijk, zoals het toevoegen en 
laten vervallen mandaten. Besloten wordt om de eerste wijziging van het 
mandaat- en volmachtbesluit vast te stellen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160243 - 371353 

Onderwerp Raadsbrief stand van zaken ontwikkelingen Ruïne van Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'stand van zaken Ruïne van Teylingen 
december 2020' inclusief bijlagen vast te stellen. 

Samenvatting Het college informeert de raad middels een raadsbrief over de voortgang van de 
ontwikkelingen bij de Ruïne van Teylingen. Er zijn twee bijlagen toegevoegd, het 
mobiliteitsonderzoek Ruïne van Teylingen en een krachtenveldanalyse.  
 
De raad heeft in de commissievergadering van december 2019 het college van 
B&W verzocht om meer inzicht te geven in het effect van de gewenste 
gebiedsontwikkeling van de Ruïne van Teylingen op de mobiliteit in de breedste 
zin van het woord. Het college heeft vervolgens deze opdracht extern uitgezet. 
Op 14 september heeft het bureau de raad geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek middels een presentatie tijdens de beeldvormende sessie. Het 
rapport is opgeleverd en wordt gedeeld met de raad. In de raadsmemo van 
december 2019 is medegedeeld dat er een krachtenveldanalyse wordt 
opgesteld. Deze wordt gebruikt om goed in beeld te hebben wie de 
belanghebbenden zijn. Besloten wordt om de raadsbrief vast te stellen en aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-159871 - 370258 

Onderwerp Overeenkomst met Stichting Sportraad Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Op grond van artikel 160 Gw een overeenkomst aan te gaan met de stichting 
Sportraad Teylingen ten behoeve van advisering op gebied van sport en 
bewegen; 
2. In te stemmen met de afspraken die zijn vastgelegd in het 
conceptovereenkomst tussen de gemeente en de stichting Sportraad Teylingen; 
3. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder A. van 
Kempen voor het ondertekenen van de overeenkomst met stichting Sportraad 
Teylingen; 
4. Voor de stichting Sportraad Teylingen een bijdrage vast te stellen van € 
8.000,- in 2021 en dit bedrag ten laste te brengen van sport 2021; 
5. In de kadernota 2022 de raad voor te stellen om dit structureel te dekken 



indien dit niet structureel ten laste kan worden gebracht van het sportbudget.; 
6. De raadsbrief als opgenomen in de bijlage vast te stellen. 
  

Samenvatting De gemeente Teylingen gaat samenwerken met de stichting Sportraad 
Teylingen. Hiermee geven wij uitvoering aan punt 8 (uitvoeringsagenda) van 
onze sportnota Sport en Bewegen 2019-2021. De sportraad zal gevraagd en 
ongevraagd advies gaan geven op het sport- en beweegbeleid van de gemeente 
Teylingen.  Hiermee maken wij gebruik van de kennis en kunde van onze 
inwoners. 
 
Wethouder Van Kempen en de initiatiefgroep hebben diverse gesprekken 
gevoerd en dit heeft geleid tot de omvorming van stichting Sportpromotie 
Teylingen naar stichting Sportraad Teylingen. Door de samenwerking tussen de 
gemeente Teylingen en de stichting Sportraad Teylingen ontstaat een deskundig 
onafhankelijk partnerschap op gebied van sport en bewegen waarbij de stichting 
Sportraad Teylingen gevraagd en ongevraagd advies geeft. 
 
Met de vaststelling en ondertekening van de overeenkomst wordt de structurele 
samenwerking tussen de gemeente Teylingen en de stichting Sportraad 
Teylingen bekrachtigd. De gemeente zal hiervoor een bijdrage voor de 
organisatorisch kosten van € 8.000,- beschikbaar stellen vanaf 2021. 
 
In de concept overeenkomst (bijlage 1) zijn de afspraken opgenomen. In het 
concept profielschets (bijlage 2) is gekozen voor kundige en onafhankelijke 
personen vanuit de sport of die grote affiniteit hebben met sport en bewegen. 
De stichting Sportraad Teylingen zal na het besluit door het college beginnen 
met werven van de nieuwe sportraadleden. Streven is naar een sportraad van 
minimaal zes tot maximaal negen personen.  Personen met een brede visie op 
sport- en beweeggebied, die verschillende disciplines vertegenwoordigen. Een 
goede mix uit de diverse dorpskernen binnen Teylingen. Men wil werken met 
ambassadeurs om de verenigingen bij te staan bij vragen of problematiek en 
deze te inventariseren en met de gemeente te bespreken en oplossingen te 
bedenken. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-153486 - 353697 

Onderwerp Sociale kaart Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De notitie ‘Verkenning Sociale kaart Teylingen’ vast te stellen;  

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

1. De notitie ‘Verkenning Sociale kaart Teylingen’ vast te 
stellen;  

2. Het college opdracht te geven tot het opstellen van een 
Plan van Aanpak voor een sociale kaart voor de 
gemeente Teylingen; 

3. Het opstellen van deze verkenning en het Plan van 
Aanpak ten bedrage van 12.000 euro te dekken uit 
de reserve sociaal domein en de bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen. 

Samenvatting De gemeente Teylingen verkent de mogelijkheden van een sociale kaart voor 
haar inwoners en professionals. De gemeente herkent dat het niet altijd 
eenvoudig is om de juiste ondersteuning te vinden bij sociale vraagstukken. 
Binnen Teylingen zijn veel organisaties betrokken bij de zorg en ondersteuning 
van haar inwoners. Internet geeft geen goed en gewogen beeld van die 
ondersteuning. Een sociale kaart biedt dat wel, mits alle partijen erbij betrokken 
zijn. De inrichting van de Integrale Toegang is het natuurlijke moment 
om een goede sociale kaart te maken, samen met alle partijen uit het sociaal 
domein. De uitdaging van sociale kaarten zit niet in de initiële inrichting, maar in 
de bereidheid van alle partijen om mee te doen en concreet de kaart actueel te 
houden met hun aanbod van zorg en ondersteuning. Dit helpt inwoners om 
laagdrempelige zorg en ondersteuning te vinden en het helpt de professionals 
van (onder andere) de Integrale Toegang ook om de samenwerking met 'het 
voorveld' op te zoeken.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-150449 - 347418 



Onderwerp Acceptatiereglement milieustraat 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het Acceptatiereglement milieustraat Teylingen 2020, met ingangsdatum 1 
januari 2021, vast te stellen. 
  

Samenvatting Op 1 januari 2021 wordt het nieuwe afvalbeleid ingevoerd. Daarom is het 
noodzakelijk het acceptatiereglement voor de milieustraat vast te stellen dat 
gebaseerd is op het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Teylingen 2020. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


