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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-20-162479 - 394853 

Onderwerp Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  
 
1. De Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 

Samenvatting De vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben gezamenlijk gewerkt aan 
een Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek als input voor de 
Strategische Omgevingsagenda Holland Rijnland en het afwegingskader Ruimte. 
Eind januari is er een informatieve webinar georganiseerd voor de vijf 
gemeenteraden tegelijkertijd, in februari is de commissie in de gelegenheid 
gesteld om in gesprek te gaan met het college over de Strategische Agenda.  
 
Besloten wordt om aan de raad voor te leggen om de Strategische Agenda 
Ruimte Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-167549 - 396216 

Onderwerp Verzoek Business Platform Teylingen planning herinrichting Herenweg in 
Warmond 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De brief van het college als antwoord op de brief van Business Platform 
Teylingen d.d. 29 januari 2021 vast te stellen. 

Samenvatting Business Platform Teylingen (BPT) heeft een brief aan het college gestuurd met 
het verzoek de uitvoeringsplanning van de Herenweg tussen Bloemistendam en 
Wasbeeklaan in Warmond te heroverwegen. Het college stelt de 
beantwoordingsbrief aan het BFT vast. Het college heeft begrip voor de zorgen 
van de ondernemers over de planning van de werkzaamheden aan de 
Herenweg. Zij handhaaft de planning gezien het intensieve samenspraaktraject 
en de verwachtingen die daarin gewekt zijn richting inwoners. Wel zal het 
college in afstemming met de ondernemers zoveel als mogelijk maatregelen 
nemen om de overlast te beperken. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


