BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

16 juni 2020

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

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

Afwezig

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

Z-20-127578 - 314271
Participatie, overzicht en digitale participatie
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Bestuur en Management Ondersteuning
1) In te stemmen met het, door het MT/DT vastgestelde, voorstel "
Bijeenkomsten inwoners, tot 1 september 2020" (bijlage 1)
2) Bijgevoegde onepager "Ontwikkeling participatie" voor kennisgeving aan te
nemen (bijlage 2)
Verbinding tussen inwoners, verenigingen, ondernemers en de gemeente is een
belangrijke opgave binnen het raadsprogramma van de gemeente.
Op verschillende manieren wordt er samengewerkt met inwoners om publieke
waarde te creëren en te vergroten.
Binnen de werkorganisatie HLTsamen wordt er binnen verschillende afdelingen
gewerkt aan en met participatie.
Operationeel binnen projecten waar afstemming met inwoners, verenigingen en
ondernemers van belang is en ook op het gebied van visie en beleidsvorming.
Daarnaast lopen er trajecten omtrent participatie met het college en de raad en
op dit moment ook binnen de crisisorganisatie die is aangesteld als gevolg van
de Corona crisis.
Om het overzicht te houden op al deze activiteiten en een duidelijk beeld te
krijgen van het grotere geheel heeft het MT/DT opdracht gegeven tot het
samenstellen van een one pager.
Een opdrachtbeschrijving waarin alle lopende en nog te starten trajecten staan
opgenomen en een voorstel wordt gedaan om deze integraal en efficiënt op te
pakken en verder uit te werken.
De opdrachtbeschrijving resulteert in een of meerdere opdrachten richting de
ambtelijke organisatie die al opgepakt zijn of nog opgepakt moeten worden.
Een van de nog op te pakken opdrachten hierin is het samenstellen van
een aanpak online participatie.
Online participatie heeft naast een aanpak voor de langere termijn nu vooral een
aanpak voor de korte termijn nodig.
Dat maakt dit onderwerp een urgent vraagstuk dat om oplossingen vraagt.
Als gevolg van de huidige corona crisis waar wij ons momenteel in bevinden
lopen participatie trajecten vertraging op en/of ondervinden hinder van het feit
dat er fysiek niet meer samengekomen mag worden.
Vanaf 1 juli mogen er weer bijeenkomsten tot 100 personen worden
georganiseerd waarbij hygiëne maatregelen in acht moeten worden genomen.
De gemeente heeft echter geen ruimten waar dergelijke bijeenkomsten
georganiseerd kunnen worden, met inachtneming van de 1.5 meter. Dit vraagt
om alternatieve oplossingen.
Om hierop in te kunnen spelen is het door het team communicatie het voorstel
"Bijeenkomsten inwoners" opgesteld.
Dit voorstel omvat de mogelijkheden om, rekening houdend met de corona
maatregelen, alsnog participatie in te zetten binnen de projecten die daarom
vragen.
Op deze manier wordt duidelijkheid gegeven richting onze inwoners van ze
kunnen verwachten van hun gemeente en richting de ambtelijke organisatie
over de mogelijkheden.
Op deze manier kunnen initiatieven alsnog verder worden gebracht.
Digitaal samenkomen is hierbij, in ieder geval tot 1 september 2020, het
uitgangspunt. Waarbij op speciaal verzoek en in uitzonderlijke gevallen fysiek
samenkomen een optie is.
Een persoonlijke toelichting blijft mogelijk waardoor ook de kleine groep die niet
digitaal kan meedoen evengoed gehoord en betroken wordt.

Dit alles mits er rekening wordt gehouden met de voorschriften en
voorgeschreven maatregelen.
Het voorstel is vastgesteld door het MT/DT en na instemming door het college
wordt de werkwijze opgenomen in de organisatie bij de uitvoering van
participatie trajecten.
Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-127652 - 316147
Uitspraak Gerechtshof Ondernemersfonds Teylingen
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Bestuur en Management Ondersteuning
1. Kennis te nemen van het gesprek met ondernemer en vertegenwoordigers
van de VOT.
2. Pro forma cassatie in te stellen om het recht op cassatie veilig te stellen.
3. De heffingsambtenaar te informeren.
4. De gemeenteraad te informeren met een raadsbrief.
Het Gerechtshof heeft uitspraak gedaan omtrent de heffing van onroerende
zaakbelasting. Eén ondernemer heeft tegen de heffing ozb hoger beroep
aangetekend, en is door het Hof in het gelijk gesteld. De verhoudingen tussen
ondernemers in Teylingen onderling en in relatie tot de gemeente zijn, mede in
verband met het onderwerp Ondernemersfonds, in de afgelopen periode
verstoord. De uitspraak van het Hof kan het geschikte moment zijn om met de
ondernemers gezamenlijk te beoordelen hoe en op welke wijze onderling, en in
relatie tot de gemeente, een aanvaardbare situatie kan worden bereikt waarbij
in gezamenlijkheid verder wordt gewerkt aan de toekomst. Inmiddels heeft een
verkennend gesprek plaatsgevonden met de ondernemer die hoger beroep had
ingesteld en vertegenwoordigers van de VOT. Om uiteindelijk een gedragen
richting voor de toekomst te bepalen moeten met belanghebbenden meerdere
gesprekken worden gevoerd. Daarbij zal uiteraard de consequentie van de
uitspraak van het Hof een belangrijk onderdeel vormen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-133550 - 316110
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Teylingen d.d. 9 juni 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W Teylingen d.d. 9 juni 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-130267 - 309843
Ledenraadpleging VNG in verband met uitstel ALV tot september 2020
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Juridische Zaken
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de adviezen (bijlage 3) over de
agenda van de ledenraadpleging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG).
2. De amendementen van drie gemeenten over het beperken van de
contributieverhoging tot 2,9% in plaats van 3,9 % niet ondersteunen en
instemmen met het huidige contributievoorstel van het VNG-bestuur.
In verband met de coronacrisis heeft het VNG-bestuur de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van juni 2020 voorlopig uitgesteld tot medio
september. In het belang van de continuïteit van VNG-activiteiten en de
financiering
daarvan wordt met deze ledenraadpleging enkele voorstellen aan de leden
voorgelegd. Het gaat daarbij onder meer om het contributievoorstel en de
voorstellen rond Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-130488 - 309270
Raadsbrief Evaluatie Meermaker Teylingen 1 juni 2020
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beleid en Advies
De bijgevoegde raadsbrief inzake de stand van zaken van Meermaker Teylingen
BV vast te stellen.
Sinds 1 maart 2019 is Meermaker Teylingen BV actief. De raad heeft verzocht
om een stand van zaken van de ontwikkelingen en resultaten sinds de start van
Meermaker Teylingen. Met deze raadsbrief geeft het college de raad meer inzicht
in de ontwikkelingen sinds de aanvang. Besloten is de raadsbrief vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-132905 - 314966
Mid term review 2020 Teylingen
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Financien
1. Vaststellen van de mid term review Teylingen;
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de mid term review collegewerkprogramma
2018-2022 vast te stellen.
Op 31 mei 2018 is het raadsprogramma “Vitaal Teylingen 2018-2022”
vastgesteld. Vervolgens is van dit akkoord een uitwerking gemaakt in het
collegewerkprogramma.
Wij zijn inmiddels halverwege de bestuursperiode: een mooi moment om de
balans op te maken en te kijken waar we staan met de uitvoering van het
collegewerkprogramma.
Wat is al gerealiseerd, welke zaken lopen nog niet volgens verwachting en welke
nieuwe onderwerpen zijn er naar voren gekomen?
Doel van deze mid term review is dan ook te informeren over de huidige stand
van zaken. Hoe ver zijn wij inmiddels met onze plannen, zitten we op de goede
weg?
Ook bieden wij onze raad zo de kans om deze informatie te gebruiken voor de
resterende looptijd van het raadsprogramma en in gesprek te gaan over wensen
en ambities.
Bij de terugblik hebben we vastgesteld dat een groot deel van de acties en
activiteiten uit het collegewerkprogramma zijn uitgevoerd. Sommige ervan zijn
al helemaal afgerond, andere zijn opgenomen in de reguliere bestuurs- en
werkprocessen.
Natuurlijk loopt niet alles volgens verwachting. We zien dat bij een beperkt
aantal actiepunten de planning of ambitie (nog) niet is gehaald. Ook die zaken
worden toegelicht in de mid term review.
Bij het samenstellen van de review kunnen we natuurlijk niet voorbij gaan aan
de huidige Corona crisis. Een gebeurtenis die wereldwijd een schokeffect teweeg
brengt en waarvan we de impact nog nauwelijks kunnen voorzien. We zijn erop
voorbereid dat we hier in 2020 of 2021 op in zullen moeten spelen. Of dit
consequenties heeft voor de ambities uit het raadsprogramma “Vitaal Teylingen”
– en zo ja: welke dit zijn – zal naar verwachting in de loop van dit jaar duidelijk
worden.

Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-109633 - 314369
Adviezen PHO Maatschappij 17 juni 2020 Holland Rijnland
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM Juridische Zaken
Stem in met de adviezen (bijlage 1) over het portefeuillehoudersoverleg
Maatschappij van 17 juni 2020 van Holland Rijnland.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Op 17 juni 2020 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij via
Microsoft Teams plaats. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen die
in bijlage 1 zijn verwoord.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-132749 - 314144
Beantwoording raadsvragen CDA over maatwerk bij toepassing van de
kostendelersnorm in de bijstand
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM WMO en Participatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen over maatwerk bij toepassing
van de kostendelersnorm in de bijstand vast te stellen en voor te leggen aan de
raad.

Samenvatting

Op 28 april jl. zijn schriftelijke raadsvragen gesteld over maatwerk bij
toepassing van de kostendelersnorm in de bijstand om dakloosheid van jongeren
tegen te gaan en te voorkomen. Het college stelt de beantwoording van de
raadsvragen vast en besluit die aan de raad te sturen. In de beantwoording
wordt toelichting gegeven op de zorg die wordt geuit over de landelijke toename
van het aantal daklozen, met name sinds de invoering van de kostendelersnorm
in 2015.
In de beantwoording wordt verder ingegaan op het aantal bijstandsgerechtigden
en het aantal dakloze jongeren tot 30 jaar in de gemeente Teylingen. In
landelijk opzicht is er een stijging voor deze doelgroep waar te nemen en sinds
2015 zelfs een verdrievoudiging. Het tijdig toepassen van maatwerk bij de
kostendelersnorm kan dreigende dakloosheid voorkomen. De ISD Bollenstreek
past dan ook altijd maatwerk toe binnen de kaders van de wet, ook in tijden van
Corona.

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-112098 - 311679
Stand van zaken integrale toegang
Dhr. A.L. van Kempen, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake "stand van zaken integrale toegang" vast te
stellen.
Op 2 maart 2020 is de raad via een presentatie geïnformeerd over de stand van
zaken integrale toegang. Daarna hebben zich wat ontwikkelingen voor gedaan
waardoor het tijdspad van de besluitvorming over integrale toegang gewijzigd is.
Daarover wordt de raad met deze brief geïnformeerd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-131701 - 311890
VAB: Onderzoeksprogramma toekomstscenario's
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beleid en Inrichting Buitenruimte
1. Kennis te nemen van het Informatie Memorandum, bedoeld voor de colleges
van burgemeester en wethouders van de VAB-gemeenten, van 12 maart 2020.
Het VAB (VuilAfvoerBedrijf van de Duin- en Bollenstreek gemeenten in
Voorhout) is een GR (Gemeenschappelijke Regeling) met een overslagstation
voor het overslaan van al het huishoudelijk restafval en GFT (Groente-, Fruit- en
Tuinafval) uit de Duin- en Bollenstreek. Het VAB verzorgt deze dienstverlening al
meer dan 30 jaar. Het VAB is bezig met een onderzoek naar de toekomst van de
GR VAB. Belangrijke aanleiding hiervoor is het aflopen van belangrijke
contracten (huurcontract NS, exploitatie station en verwerkingscontracten afval)
en de technisch verouderde staat van het station en installatie.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het VAB is besloten om de
voortgang van het onderzoek, middels een informatie memorandum, kenbaar te

maken aan de besturen van de aangesloten gemeenten van de Duin- en
Bollenstreek. Door kennis te nemen van het Informatie Memorandum van 12
maart 2020 zijn de colleges van de VAB-gemeenten op dezelfde wijze
geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek.
Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-132018 - 312586
Ontwerpbestemmingsplan 1e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied
Teylingen, 1e herziening
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Planvorming
1. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan '2e partiële
herziening, bestemmingsplan Buitengebied Teylingen', met
identificatienummer NL.IMRO.1525. BP2020TEY01059-ON01, te
starten en het ontwerp ter inzage te leggen.
2. De fase van inspraak op deze partiële herziening over te slaan.
3. De bijgevoegde raadsbrief over de 2e partiële herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied Teylingen vast te stellen.
Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan
'Buitengebied Teylingen, 1e herziening' vastgesteld. Gebleken is dat de regel
over het aantal toegestane vrijstaande bijgebouwen bij kampeermiddelen,
stacaravans en recreatiewoningen onvoldoende duidelijk is. Om deze omissie te
herstellen wordt de betreffende regel uit het de geldende berstemmingsplan
door middel van een partiële herziening aangepast. Het college besluit te starten
met een procedure voor een partiële herziening, het ontwerp ter inzage te
leggen en de voorontwerpfase over te slaan. Tevens besluit het college de
raadscommissie Ruimte door middel van een raadsbrief op de hoogte te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-124919 - 298223
Herziening overeenkomst groenonderhoud tussen gemeente en Maregroep
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beheer Buitenruimte

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. tot het voornemen van een uitsluitend recht toe te kennen aan
Maregroep voor uitvoeren van groenwerkzaamheden zoals vastgelegd
in het onderhoudsbestek Maregroep Gemeente Teylingen
uitvoeringsjaar 2020.
2. het bestek voor één jaar aan de Maregroep te gunnen, met de
mogelijkheid tot verlenging van vier keer één jaar.
3. om, indien geen reacties worden ontvangen op het voornemen tot het
vestigen van het uitsluitend recht, vervolgens gelijk is besloten tot
definitieve toekenning van het uitsluitend recht.

Samenvatting

Voor het verrichten van werkzaamheden aan het openbaar groen in de
gemeente Teylingen heeft de gemeente een tweejarige overeenkomst met
Maregroep afgesloten die per 31 december 2019 afliep. Op basis van de
jaarlijkse evaluatie van de uitgevoerde groenwerkzaamheden is de conclusie dat
de gemeente Teylingen tevreden is over de uitvoering van de werkzaamheden
door Maregroep. De wens is dan ook om de komende vijf jaar de samenwerking
met hen te continueren. Maregroep is een publiekrechtelijke instelling, waardoor
zij een aanbestedende dienst is en daardoor rechtsgeldig een uitsluitend recht
verleend kan krijgen. Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad de
"Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht
Teylingen 2017" vastgesteld. Op basis van deze verordening is het mogelijk een
uitsluitend recht aan Maregroep te verlenen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-128273 - 312477
Beantwoording schriftelijke raadsvragen ontwikkeling locatie Langeveld
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Planvorming
De beantwoording van de schriftelijke vragen over de ontwikkeling van de

burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

locatie Langeveld (Hoofdstraat, Sassenheim) vast te stellen en aan de raad te
sturen.
Op 11 mei zijn schriftelijke raadsvragen gesteld over de ontwikkeling van de
locatie Langeveld aan de Hoofdstraat in Sassenheim. Het college stelt de
beantwoording van de raadsvragen vast en besluit die aan de raad te sturen. In
de beantwoording wordt een toelichting gegeven op de tot nu toe
verrichte activiteiten voor de ontwikkeling van het gebied voor woningbouw, de
actuele status van het project en de daaraan ten grondslag liggende redenen,
alsmede de ambities voor de ontwikkeling van het gebied. In de beantwoording
wordt positief gereageerd op de suggestie om voor de ontwikkeling van de
locatie de mogelijkheid tot het inzetten van de 'Vliegende Brigade' van de
provincie Zuid-Holland, die is gericht op het versnellen van de
woningbouwproductie, te verkennen. Besloten wordt de beantwoording van de
schriftelijke vragen over de ontwikkeling van de locatie Langeveld (Hoofdstraat,
Sassenheim) vast te stellen en aan de raad te sturen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-127201 - 311629
Verzoek bestuurswissel stichting Begraafplaats Voorhout
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Bestuur en Management Ondersteuning
1. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 de heer mr. J.C.G.M.
Bakker te herbenoemen in het bestuur van de stichting Begraafplaats
Voorhout.
De stichting Begraafplaats Voorhout heeft in een brief verzocht de heer mr.
J.C.G.M. Bakker te herbenoemen in het bestuur van de stichting Begraafplaats
Voorhout. De heer Bakker is bereid gevonden de functie van voorzitter van de
stichting over te nemen. Er is een vacature ontstaan omdat de huidige
voorzitter, Drs. B. Joon, na ruim 40 jaar het voorzitterschap te hebben
bekleed, zijn functie heeft beëindigd.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-131017 - 310906
Starten bestemmingsplanprocedure voorontwerpbestemmingsplan "Oranje
Nassaulaan 17, Warmond"
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. het voorontwerpbestemmingsplan "Oranje Nassaulaan 17, Warmond"
vast te stellen;
2. de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan "Oranje
Nassaulaan 17, Warmond" met identificatiecode
NL.IMRO.1525.BP2020wAR10029-VO01 te starten door het
voorontwerpbestemmingsplan voor te leggen aan de wettelijke
overlegpartners overeenkomstig artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke
ordening;
3. de bijgevoegde raadsbrief inzake het voorontwerpbestemmingsplan
"Oranje Nassaulaan 17, Warmond" vast te stellen en aan de
Commissie Ruimte aan te bieden.

Samenvatting

Eind 2019 heeft het college in mandaat besloten om in principe medewerking te
verlenen aan het 10 meter naar achteren plaatsen van een woning op het
perceel Oranje Nassaulaan 17 in Warmond. Hiertoe dient het bestaande
bouwvlak 10 meter naar achteren geschoven te worden, zodat het bouwplan
past binnen de regels van het bestemmingsplan. Ook de onderliggende
bestemmingen zijn zodanig aangepast, dat het bouwplan in overeenstemming
met dit bestemmingsplan gerealiseerd kan worden.
Het plangebied valt binnen bestemmingsplan "Kom Warmond 2009". Volgens dit
bestemmingsplan is het in de huidige situatie niet toegestaan om op de
gewenste locatie een woning te realiseren binnen de regels van het
bestemmingsplan. Om dit bouwplan toch mogelijk te kunnen maken, is een
herziening van het bestemmingsplan "Kom Warmond 2009" op dit perceel
noodzakelijk. Inmiddels is voor deze ontwikkeling een
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld met de daarbij behorende
omgevingsonderzoeken.
Besloten wordt om het wettelijke vooroverleg voor het
voorontwerpbestemmingsplan "Oranje Nassaulaan 17, Warmond" te starten en

de raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit.
Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-125488 - 310621
Zienswijze Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
Mevr. M.E.I. Volten, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Bijgevoegde zienswijze over de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
(ZHOV) vast te stellen en in te dienen;
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'Zienswijze Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening (ZHOV)' vast te stellen.
De Provincie Zuid-Holland heeft recent de Ontwerp Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening (ZHOV) vastgesteld. Dit ontwerp ligt van 11 mei tot en
met 22 juni 2020 ter inzage.
In de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) zijn de huidige regels voor
de fysieke leefomgeving omgezet naar het stelsel van de Omgevingswet. Het
uitgangspunt voor de ZHOV is dat in principe de huidige provinciale
Omgevingsverordening Zuid-Holland gelijkwaardig wordt overgezet naar het
stelsel van de Omgevingswet. Dit is echter niet altijd mogelijk en wenselijk. Op
een aantal (kleine) onderwerpen heeft het Rijk in de Omgevingswet zaken
veranderd ten opzichte van de huidige kaders. Zo wordt een aantal taken
gedecentraliseerd. Voor de provincie gaat het bijvoorbeeld om de bevoegd gezag
rol bij bodem(sanering). Ook worden sommige zaken vereenvoudigd of is de
systematiek, terminologie of de mogelijke juridische constructie aangepast.
Daarnaast zijn er enkele wettelijke verplichtingen waar wij voor de
Omgevingsverordening onder de Omgevingswet aan gebonden zijn. De regels
zijn hier zo goed mogelijk gelijkwaardig op aangepast.
Besloten wordt om een zienswijze over de Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening in te dienen en de bijgevoegde raadsbrief hierover vast
te stellen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

