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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-19-097417 - 235645 

Onderwerp Gunningsadvies Kagerzoom 

Portefeuillehouder Dhr. R.M. ten Boden, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de definitieve gunning van de “Herinrichting 
Kagerzoom” aan Gebr. Van der Poel B.V. uit Oud Ade voor een bedrag 
van € 305.750, = exclusief btw.   

2. De domeinmanager van het Domein Ruimte te mandateren voor het 
aangaan/ sluiten van de overeenkomst. 

Samenvatting Bij besluit van 13 maart 2018 (bijlage 1) heeft het college besloten € 363.250,- 
(als cofinanciering tegenover respectievelijk 25% en 50% bijdragen van Holland 
Rijnland en provincie Zuid-Holland) vrij te maken voor de uitvoering van de 
projecten Rondje Kaag, Kagerzoom, Rodemolenpolder en de Passantenhaven bij 
station Sassenheim. Dit is middens een raadsbrief gecommuniceerd met de 
gemeenteraad. Op basis van dit besluit zijn bestek en tekeningen opgesteld en 
vervolgens is door Stichting Rijk een inkoopstrategie opgesteld en door de 
domeinmanager Ruimte ondertekend. 
  
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot de “Herinrichting 
Kagerzoom” heeft Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland 
(RIJK) namens de gemeente Teylingen op 10 september 2019 een meervoudig 
onderhandse aanbesteding gehouden. 
  
Besloten wordt om in te stemmen met de definitieve gunning van de 
“Herinrichting Kagerzoom” aan Gebr. Van der Poel B.V. uit Oud Ade voor een 
bedrag van € 305.750, = exclusief btw en de domeinmanager van het Domein 
Ruimte te mandateren voor het aangaan/ sluiten van de overeenkomst.      
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-099048 - 239490 

Onderwerp Voorstel starten vooroverleg en inspraak voorontwerpbestemmingsplan 
Transformator station Sassenheim 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Transformatorstation 
Sassenheim'. 
2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan 'Transformatorstation 
Sassenheim' met de identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2019SAS06003-VO01 te 
starten door het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor 
inspraak en vooroverleg overeenkomstig artikel 3.1.1. Bro. 
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het instemmen met het 
voorontwerpbestemmingsplan 'Transformatorstation Sassenheim' vast te stellen. 
  

Samenvatting Netbeheerder Liander B.V. heeft het voornemen om de verouderde 
transformatoren op het Transformatorstation aan de Carolus Clusiuslaan 2-4 te 
Sassenheim te vervangen door moderne en stillere transformatoren en daarbij 
ook het transformatorvermogen uit te breiden om ook in de toekomst te kunnen 
voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit.  De toenemende vraag 
houdt met name verband met het beleid om huishoudens van het gas te halen. 



Om die vraag op te vangen is een uitbreiding van het Transformatorstation 
Sassenheim voorzien, waarbij de huidige verouderde transformatoren worden 
vervangen door moderne zwaardere transformatoren en transformatoren 
worden bijgeplaatst. De uitbreiding van het vermogen past echter niet binnen 
het geldende bestemmingsplan. Om die reden heeft Liander B.V. onderhavig 
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld om de ontwikkeling mogelijk te kunnen 
maken. De ontwikkeling past binnen het beleidskader van de gemeente 
Teylingen en uit onderzoek is gebleken dat er geen milieutechnische 
belemmeringen zijn. Vanwege de uitbreiding van het vermogen wordt het 
transformatorstation geluidszoneringsplichtig. Het voorontwerpbestemmingsplan 
voorziet daarom in een geluidscontour. Binnen deze zone kunnen geen 
geluidsgevoelige functies zoals woningen worden gerealiseerd omdat de 
geluidsbelasting meer dan 50 Db (A) bedraagt binnen de geluidszone. In de 
omgeving buiten deze geluidzone mag de geluidbelasting vanwege het terrein, 
de waarde van 50 Db (A) niet te boven gaan. De geluidscontour die om het 
transformatorstation ligt overschrijdt de gemeentegrens. Ten aanzien van de 
geluidscontour die de gemeentegrens overschrijdt zal voor de gemeente Lisse 
een separaat bestemmingsplan en college advies worden opgesteld. Na de 
collegebesluiten van beide colleges zullen de plannen gelijktijdig ter inzage 
worden gelegd voor inspraak- en vooroverlegreacties van 7 november 2019 tot 
en met 18 december 2019. Doel van het voorstel is om met het collegebesluit de 
procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan 'Transformatorstation 
Sassenheim' te starten door het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen voor inspraak en vooroverlegreacties. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-100541 - 242607 

Onderwerp Adviezen Algemeen Bestuur Holland Rijnland 30 oktober 2019 

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

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. 30 oktober 
2019. 

Samenvatting Op woensdag 30 oktober 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland in Leiden. U wordt geadviseerd over de onderwerpen op de agenda. 
Deze adviezen zijn op 23 oktober 2019 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-18-038157 - 243965 

Onderwerp Tussenevaluatie HLTsamen 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
1. Kennis te nemen van de Tussenevaluatie 'HLTSamen op weg' en de 
bestuurlijke reactie op de tussenevaluatie  
2.  De begeleidende brief over de tussenevaluatie van uw college aan de raad 
vast te stellen 
3. De Tussenevaluatie 'HLTSamen op weg' en de infographic 'Tussenevaluatie 
HLTsamen' met de begeleidende brief van uw college aan de raad van Teylingen 
toe te sturen. 

Samenvatting In 2019 is de tussenevaluatie van de ambtelijke fusieorganisatie HLTsamen door 
Bureau Berenschot uitgevoerd. De tussenevaluatie richt zich op de doelstellingen 
van HLTsamen gericht op kostenbeheersing, kwaliteit, kwetsbaarheid en 
strategische positieverbetering (de drie K’s en de S). Berenschot concludeert dat 
HLTsamen op koers ligt om de in het bedrijfsplan gestelde doelen te realiseren. 
Daarbij is de organisatie volop in ontwikkeling en laat HLTsamen overwegend 
progressie zien. De kwaliteit van dienstverlening aan inwoners is - ondanks de 
‘verbouwing van de winkel’ - op peil gebleven. Rond de interne dienstverlening is 
die aan colleges en raden het grootste punt van aandacht. De kwetsbaarheid is 
afgenomen en de doelstelling voor wat betreft de kosten wordt gehaald. De 
strategische positionering is verbeterd als wordt gekeken naar functies in 
samenwerkingsverbanden en aantallen afspraken, maar de strategie zelf is nog 
wel grotendeels gebaseerd op de doelstellingen van individuele gemeenten en 



vaak binnen beleidsonderwerpen. Voor het opvolgen en uitvoeren van de 
aanbevelingen in de tussenevaluatie wordt verwezen naar bijgaande reactie van 
het HLTbestuur aan het college en de brief van uw college aan de raad. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-101348 - 244674 

Onderwerp (T) Advies PHO Maatschappij Holland Rijnland 30 oktober 2019 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over de onderwerpen op de agenda van het 
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland Rijnland op 30 oktober 
2019. 

Samenvatting Op 30 oktober 2019  vindt een portefeuillehoudersoverleg Maatschappij bij 
Holland Rijnland plaats in Alphen aan den Rijn. U wordt geadviseerd in te 
stemmen met de adviezen die in bijlage 1 zijn verwoord bij de agendapunten 
van dit portefeuillehoudersoverleg. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-100405 - 246256 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 22 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. 22 oktober 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


