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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. 
van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G. Covers, secretaris; Mevr. M.E.I. Volten, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-097079 - 234721 

Onderwerp Informatiebeveiligingsbeleid ISD Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het informatiebeveiligingsbeleid ISD Bollenstreek vast te stellen; 
2. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en hiermee de raad informeren over 
het informatiebeveiligingsbeleid ISD Bollenstreek. 

Samenvatting De afzonderlijke colleges van HLTsamen en Noordwijk worden voorgesteld het 
hernieuwde informatiebeveiligingsbeleid ISD Bollenstreek vast te stellen. Het 
informatiebeveiligingsbeleid vormt het kader voor passende technische en 
organisatorische maatregelen om informatie te beschermen en dient eens per 
drie jaar te worden geactualiseerd. Hiermee wordt gewaarborgd dat de ISD 
voldoet aan de relevante en vigerende wet- en regelgeving op het gebied van 
informatiebeveiliging. 
Daarnaast worden de colleges van HLTsamen en Noordwijk voorgesteld dit 
hernieuwde informatiebeveiligingsbeleid ter kennisname aan te bieden aan de 
gemeenteraden.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-099332 - 240035 

Onderwerp Stand van zaken uitspraak Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Te besluiten om voor het beoordelen van de aanvragen 
omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en in 
bestemmingsplanprocedures het bijgaande stroomschema te 
gebruiken als toetsingskader. 

2. Bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken uitspraak Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) vast te stellen. 

Samenvatting De Raad van State heeft op 29 mei 2019 een uitspraak gedaan dat het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt kan worden als basis voor 
toestemming voor activiteiten. Het PAS bevatte de basis om toestemming te 
geven voor activiteiten die stikstof veroorzaken. De gemeente gebruikte deze 
PAS voor het verlenen van vergunningen op basis van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor bijvoorbeeld woningbouw of 
bedrijfsuitbreiding. Door de uitspraak van de Raad van State kon ook het 
landelijke rekenprogramma AERIUS niet meer gebruikt worden. Dit had tot 
gevolg dat veel (Wabo)vergunningen niet verleend konden worden en de 
gemeenteraad bestemmingsplannen niet kon vaststellen. Inmiddels is er een 
nieuwe AERIUS-calculator beschikbaar gekomen om berekeningen te doen. Het 
toepassingsbereik van deze calculator is beperkter. Verder betekent het dat alle 
berekeningen die waren gedaan met de oude methode, opnieuw gedaan moeten 
worden. Het college besluit een stroomschema, dat is ontwikkeld door de 
Omgevingsdienst West Holland, te gebruiken als toetsingskader voor 
vergunningverlening en voor het vaststellen van bestemmingsplannen. Met dit 
besluit kan een aantal vergunningen sneller en zonder nieuwe berekening 
worden verleend, waardoor een aantal projecten doorgang kan vinden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-098277 - 242125 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 8 oktober 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 8 oktober 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


