
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 27 oktober 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-20-153283 - 353280 

Onderwerp Statusaanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De ondersteuning van het initiatief tot statusaanvraag Nationaal Park 
Hollandse Duinen vast te stellen; 
2. Mandaat te verlenen aan wethouder M.E.I. Volten om een eventuele 
(publicitaire) steunbetuiging te doen en te ondertekenen; 
3. De burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan wethouder 
M.E.I. Volten om een eventuele (publicitaire) steunbetuiging te ondertekenen; 
4. Bestaande gemeentelijke projecten ook via Nationaal Park Hollandse Duinen 
over het voetlicht te brengen, en daarmee een rol vervullen die Nationaal Park 
Hollandse Duinen duidt als ‘operationeel partner’; 
5. De bijgevoegde raadsbrief, met als onderwerp ‘aanvraag status Nationaal 
Park Hollandse Duinen’ vast te stellen.  

Samenvatting Eind 2016 koos het Nederlandse publiek Hollandse Duinen als een van de 
mooiste natuurgebieden van Nederland. Onder leiding van Dunea is het initiatief 
ontstaan om dit verkozen mooiste natuurgebied van Nederland te bekronen met 
een officiële Nationaal Park Status. Sindsdien sloten tientallen partners zich aan, 
waaronder terreinbeheerders, overheden, ondernemers, marketingorganisaties 
en maatschappelijke en culturele organisaties.  
  
Nationaal Park Hollandse Duinen, de brede kuststrook van Hoek van Holland tot 
en met Hillegom, is een prachtig en geliefd gebied. Je vindt er natuurparels van 
internationale allure, verbonden met bijzondere landschappen en zichtbare 
historie (oude akkertjes, Atlantikwall, landgoederen, trekvaarten, oude 
binnensteden). En dat alles midden in het dichtstbevolkte deel van Nederland. 
Voor dit samenhangende geheel van rijke natuur, bijzonder landschap, 
cultuurhistorie en steden en bedrijvigheid wordt voor het einde van het jaar 
2020 een officiële statusaanvraag gedaan tot Nationaal Park bij het ministerie 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aan de partners is de vraag gesteld om 
de statusaanvraag te ondersteunen. 
  
Besloten wordt om:  

 het initiatief statusaanvraag Nationaal Park Hollands Duinen te 
ondersteunen,  

 voor een mogelijke ondertekening mandaat te verlenen aan 
M.E.I. Volten 

 voor een mogelijke ondertekening een volmacht te verlenen aan 
M.E.I. Volten 

 bestaande gemeentelijke projecten ook via NPHD onder het voetlicht 
te brengen en  

 om een raadsbrief hierover vast te stellen. 

 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-138175 - 354672 

Onderwerp Vaststellen beantwoording zienswijze + definitief locatieplan semi-ondergrondse 
gft containers 



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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Op grond van artikel 4 lid 2 Inspraakverordening inspraak te verlenen op het 
ontwerp locatieplan van semi-ondergrondse gfte containers voor een periode 
van 2 weken. 

Samenvatting In uw vergadering van 14 juli 2020 heeft u 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 zienswijze ingediend verdeeld over 10 locaties. Naar aanleiding 
hiervan zijn een aantal locaties gewijzigd. Na vaststelling van het opnieuw ter 
inzage leggen zal het gewijzigde ontwerp locatieplan nog voor een periode van 2 
weken ter inzage worden gelegd.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-152883 - 359484 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 13 oktober 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 13 oktober 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-107319 - 358503 

Onderwerp Advies vergadering Algemeen Bestuur 28 oktober 2020 Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, 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 (AB) van Holland Rijnland d.d. 28 
oktober 2020, waarbij sprake is van een schriftelijke raadpleging. 

Samenvatting Op woensdag 28 oktober 2020 is er een schriftelijke raadpleging over de agenda 
van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Er wordt geadviseerd over de 
volgende agendapunten: het aanwijzen van een lid van het Dagelijks Bestuur, 
de tussenrapportage 2020, plan van aanpak Regionaal Investeringsfonds en het 
jaarverslag 2019-2020 Regionaal bureau leerplicht. Deze adviezen zijn 
besproken met de leden van het Algemeen Bestuur uit de Duin- en Bollenstreek. 
Het college wordt voorgesteld in te stemmen met de voorstellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-151695 - 357618 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over ontwikkeling regionale mobiliteit 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over de 
ontwikkeling van regionale mobiliteit, van CDA, PvdA, GL, CU, Groen & Leefbaar 
Teylingen en Fractie Piket, vast te stellen. 

Samenvatting Het college stelt de bijgevoegde beantwoording van de door CDA, PvdA, GL, CU, 
Groen & Leefbaar Teylingen en Fractie Piket gestelde schriftelijke vragen over de 
ontwikkeling van regionale mobiliteit vast. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134578 - 347413 



Onderwerp Vaststelling Uitvoeringsbesluit afvalstoffen 

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

Afdeling TM Beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Teylingen 2020 vast te 
stellen. 

2. Het eindverslag als bedoeld in artikel 5 van de Inspraakverordening 
vast te stellen. 

Samenvatting Op 1 januari 2021 wordt het nieuwe afvalbeleid ingevoerd. Daarom is het 
noodzakelijk een nieuw uitvoeringsbesluit vast te stellen dat gebaseerd is op de 
Afvalstoffenverordening Teylingen 2020. Deze verordening zal in de 
raadsvergadering van 17 december 2020 worden vastgesteld.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-154820 - 357229 

Onderwerp Wijzigingen Verordening precariobelasting 2020 Teylingen 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de raad wordt 
voorgesteld om:  

1. De Verordening tot eerste wijziging van de verordening 
precariobelasting Teylingen 2020 vast te stellen. 
2. Dienovereenkomstig de begrotingswijziging (R4017) vast te stellen. 
 
  

Samenvatting De coronacrisis treft de horecaondernemers in Teylingen hard. Om de 
horecaondernemers tegemoet te komen stellen we voor over het jaar 2020 geen 
precariobelasting op te leggen voor terrassen. Hiertoe moet de Verordening 
precariobelasting Teylingen 2020 gewijzigd worden waarbij de Verordening tot 
eerste wijziging van de verordening precariobelasting Teylingen 2020 na 
inwerkingtreding terug werkt tot en met 1 januari 2020. 
 
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-144369 - 336201 

Onderwerp Vergoeding OPK-inzameling verenigingen 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het college besluit:  
1. over te gaan tot de gebruikelijke uitkering van een vergoeding voor de 
inzameling van oud papier en karton aan de verenigingen 
2. de als bijlage bijgevoegde beschikkingen tot het vaststellen van een 
incidentele subsidie, als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 onder d van de Algemene 
wet bestuursrecht, vast te stellen. 

Samenvatting Al vele jaren zamelen verenigingen het oud papier en karton in de gemeente in. 
Vanwege de Corona-crisis is helaas de inzameling tijdelijk gestaakt en hebben 
de verenigingen geen oud papier en karton ingezameld. Vanwege deze 
ongewone situatie en het feit dat verenigingen buiten hun schuld om niet bij 
machte zijn de gebruikelijke inzameling te organiseren wordt voorgesteld om 
over te gaan op de gebruikelijke vergoeding hiervoor. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-111739 - 347399 

Onderwerp Vaststelling Afvalstoffenverordening 

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



Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. De Afvalstoffenverordening Teylingen 2020 vast te stellen; 
2. Het eindverslag als bedoeld in artikel 5 van de Inspraakverordening 

vast te stellen. 

Samenvatting In 2010 is de Afvalstoffenverordening Teylingen 2010 vastgesteld. Er is in 2015 
een nieuwe model afvalstoffenverordening vastgesteld door de VNG. Op 1 
januari 2021 wordt de nieuwe afvalinzamelmethodiek ingevoerd, met 
beloningssysteem. Het is gewenst om dan over een actuele op de praktijk 
afgestemde afvalstoffenverordening te beschikken. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-153765 - 356012 

Onderwerp Inhuur Vliegende Brigade provincie 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. voor de beoogde ontwikkellocaties “Langeveld” in Sassenheim en 
“Stationslocatie” in Voorhout een aanvraag voor een ervaren projectmanager 
van de provinciale ‘Vliegende Brigade’ in te dienen. 

Samenvatting In Zuid-Holland neemt de vraag naar woningen toe. Er zijn veel plannen om die 
woningen te bouwen, maar de realisatie blijft vaak achter vanwege de 
complexiteit van projecten. De provincie Zuid-Holland heeft sinds enkele jaren 
een zogenaamde ‘Vliegende Brigade’ opgericht. De Vliegende Brigade wil 
gemeenten helpen bij het versnellen van binnenstedelijke woningbouwprojecten. 
De gemeente kan een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor extra 
ondersteuning in de vorm van een ervaren projectmanager of andere expertise. 
Gebleken is dat de ontwikkellocaties “Langeveld’ in Sassenheim en 
“Stationslocatie” in Voorhout voldoen aan de voorwaarden van de provincie. 
Besloten wordt om een aanvraag voor een projectmanager voor deze 
ontwikkelingen in te dienen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-153202 - 355459 

Onderwerp Stand van zaken Integrale Toegang 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De raadsbrief stand van zaken integrale toegang vast te stellen.  

Samenvatting Door middel van de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de 
stand van zaken integrale toegang. In de beeldvormende sessie van 2 maart 
jl. is de raad met een presentatie bijgepraat over de integrale toegang 
ontwikkelingen. Hierna is de raad in juni via een raadsbrief geïnformeerd. Met 
deze brief willen wij de raad weer bijpraten over de laatste stand van zaken van 
de ontwikkelingen bij het organiseren van de integrale toegang. De 
ontwikkelingen tot het vormen van een integrale toegang zijn inmiddels een flink 
aantal stappen verder. We hebben onder andere gesproken met de organisaties 
die een rol gaan spelen in de integrale toegang, over de rechtsvorm en 
oprichting daarvan. Deze betrokken partijen zijn bereid gezamenlijk een 
Stichting te vormen en de gemeente maakt afspraken met de partijen over de 
uitvoeringsafspraken. Dit wordt in deze brief verder uitgelegd. Deze brief wordt 
nader toegelicht aan de raad tijdens de beeldvormende sessie op 29 oktober 
2020.  
  
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105341 - 355378 



Onderwerp Gunningsbesluit contract "realisatie Noordelijke Randweg Voorhout" 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het contract “Realisatie Noordelijke Randweg Voorhout” (contract met 
nummer Z-19-082071), naar aanleiding van de openbare Europese 
aanbesteding met voorselectie (Europese Niet-openbare 
aanbesteding), definitief te gunnen aan Heijmans Infra BV uit 
Rosmalen, voor een bedrag van € 7.714.000,-. 

2. Mandaat te verlenen aan M. Schuring, domeinmanager Ruimte, tot het 
aangaan en ondertekenen van de bijbehorende overeenkomst.  

Samenvatting De uitvoering van het project Noordelijke Randweg Voorhout gebeurt door 
middel van een aantal deelcontracten. Het derde contract (waarop dit besluit 
betrekking heeft) betreft het contract voor de aanleg van de weg en het fietspad 
op de eerder aangebrachte voorbelasting, de realisatie van de aansluiting van de 
randweg op de N444 inclusief een fietstunnel onder de N444, de brug voor auto- 
en langzaam verkeer over de trekvaart en de aanleg van de ecologische 
verbindingszone.  
  
Het contract is aanbesteed middels een openbare Europese aanbesteding met 
voorselectie, op basis van een UAV-GC-contract, met gunning op basis van de 
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) c.q. beste prijs-
kwaliteitverhouding. De gehanteerde EMVI-criteria zijn: Duurzaamheid, Fasering 
& planning, Risicobeheersing en Kwaliteitsborging. Aannemer Heijmans heeft de 
aanbieding gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Besloten wordt om 
het contract "realisatie Noordelijke Randweg Voorhout" definitief te gunnen aan 
Heijmans Infra BV uit Rosmalen en om mandaat te verlenen aan de 
domeinmanager Ruimte tot het aangaan en ondertekenen van de overeenkomst.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-154324 - 355313 

Onderwerp Opdracht aan Waalpartners BV voor contractbeheersing aanleg Noordelijke 
Randweg Voorhout 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Opdracht te verlenen aan ingenieursbureau Waalpartners BV te 
Naaldwijk, in afwijking van het geldende inkoopbeleid, voor de 
contractbeheersing van het contract voor de aanleg van de Noordelijke 
Randweg Voorhout, voor een bedrag van € 205.532,-. 

2. De Domeinmanager Ruimte te mandateren voor het aangaan van de 
bij de opdracht behorende overeenkomst. 

Samenvatting De uitvoering van het project Noordelijke Randweg Voorhout gebeurt door 
middel van een aantal deelcontracten. Het derde contract (waarop dit besluit 
betrekking heeft) betreft het contract voor de aanleg van de weg en het fietspad 
op de eerder aangebrachte voorbelasting, de realisatie van de aansluiting van de 
randweg op de N444 inclusief een fietstunnel onder de N444, de brug voor auto- 
en langzaam verkeer over de trekvaart en de aanleg van de ecologische 
verbindingszone.  
  
De aanbestedingsprocedure (een openbare Europese aanbesteding met 
voorselectie op basis van een UAV-GC-contract) voor dit contract is afgerond en 
het werk wordt gegund aan aannemersbedrijf Heijmans. 
  
Het werk zal worden gerealiseerd op basis van het opgestelde UAV-GC-contract. 
Hiertoe richt de gemeente een SCB-team op (Systeemgerichte 
Contractbeheersing). Een deel van de rollen/functionarissen binnen het SCB-
team kan de gemeente Teylingen niet zelf invullen. De gemeente heeft 
ingenieursbureau Waalpartners gevraagd hiervoor offerte uit te brengen. De 
gemeente Teylingen verleent met dit besluit opdracht aan ingenieursbureau 
Waalpartners te Naaldwijk voor de betreffende werkzaamheden en mandateert 
de domeinmanager Ruimte tot het aangaan van de bij de opdracht behorende 
overeenkomst. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-152892 - 352623 

Onderwerp Wijziging GR RDOG HM 



Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen waarin wordt 
voorgesteld: 
 
1. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden vast te stellen, conform de wijzigingen als 
weergegeven in bijlage 1 (bijlage 1 moet dan zijn de was/wordt lijst met de 
wijzigingen die betrekking hebben op de wijziging naar een collegeregeling). 
2. Toestemming te verlenen aan het college om de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
Hollands Midden vast te stellen, zodat deze komt te luiden zoals opgenomen in 
bijlage 2 van dit voorstel, onder voorwaarde van vaststelling van de wijziging 
genoemd onder besluitpunt 1 door de gemeenten die deelnemen aan de 
Gemeenschappelijke Regeling. 
 
2. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden vast te stellen, zodat deze komt te luiden 
zoals opgenomen in de bijlage van dit voorstel, onder voorwaarde van 
vaststelling van de wijziging genoemd onder besluitpunt 1 van het bijgevoegde 
raadsvoorstel en het verlenen van toestemming door de raad als genoemd in 
besluitpunt 2 van bijgevoegd raadsvoorstel. 

Samenvatting De gemeente Teylingen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling 
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). De 
RDOG HM voert voor 
de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het gebied van 
gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. De Gemeenschappelijke Regeling moet 
geactualiseerd worden om weer volledig aan te sluiten op wetgeving en 
tussentijds toegevoegde taken. Om die reden wordt met dit voorstel het besluit 
genomen om de Gemeenschappelijke Regeling te actualiseren, onder 
voorbehoud van het raadsbesluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-150511 - 347930 

Onderwerp Mandaatbesluit intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek verlening 
individuele inkomenstoeslag Teylingen 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het Mandaatbesluit Verlening individuele inkomenstoeslag aan 
pensioengerechtigden Teylingen vast te stellen. 
  

Samenvatting Op 1 oktober 2020 is de Verordening individuele inkomenstoeslag 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en Gemeentewet 2020 in werking getreden. In deze 
verordening is vastgelegd dat inwoners tot 120% van het sociaal minimum recht 
hebben op een inkomenstoeslag. De inkomenstoeslag is in deze verordening ook 
opengesteld voor pensioengerechtigden o.b.v. de Gemeentewet. De beoordeling 
van de aanvragen zal door de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek 
(ISD) worden uitgevoerd. Met deze nieuwe verordening en de keuze voor de 
Plus-variant, willen we bereiken dat alle doelgroepen kunnen meedoen in de 
maatschappij. De beoordeling van de aanvragen zal door de Intergemeentelijke 
Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) worden uitgevoerd. Het daarvoor benodigde 
mandaat wordt met dit besluit verleend aan het Dagelijks Bestuur van de ISD. 
Tevens wordt het Dagelijks Bestuur in de gelegenheid gesteld ondermandaat te 
verlenen aan directie en medewerkers. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-131017 - 351391 

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Oranje Nassaulaan 17, Warmond" 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

aan de gemeenteraad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
gemeenteraad voorgesteld wordt om:  

1. Het bestemmingsplan "Oranje Nassaulaan 17, Warmond" met 
identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2020WAR10029-VA01 vast te 



stellen. 
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 

ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd. 

Samenvatting Op 16 juni 2020 heeft het college besloten om voor de locatie Oranje 
Nassaulaan 17 in Warmond een voorontwerpbestemmingsplan voor te leggen 
aan de wettelijke overlegpartners. Het plan voorziet in het 10 meter naar 
achteren plaatsen van een woning op het perceel Oranje Nassaulaan 17 in 
Warmond. Hiertoe dient onder meer het bestaande bouwvlak 10 meter naar 
achteren geschoven te worden, zodat het bouwplan past binnen de regels van 
het bestemmingsplan. Het vooroverleg heeft plaatsgevonden van 16 juni 2020 
tot en met 15 juli 2020. Naar aanleiding van de vooroverlegreacties is de 
toelichting tekstueel aangepast. 
 
In de periode van 3 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 heeft het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen 
zienswijzen ingebracht, waardoor er ook geen aanleiding is om het 
bestemmingsplan aan te passen. 
 
Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan 
"Oranje Nassaulaan 17, Warmond" vast te stellen en geen exploitatieplan vast te 
stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


