LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN TEYLINGEN

Status

25 juni 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr.
R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G.
Covers, secretaris

Afwezig

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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-19-071581 - 205028
Beslissing op bezwaar kleinschalige horeca in theekoepel Park Groot Leerust 1 in
Warmond
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Juridische Zaken
1. Het bezwaarschrift betreffende kleinschalige horeca in Park Groot Leerust in
Warmond, ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2. Het besluit omgevingsvergunning van 18 december 2018 met aanvulling
van de motivering in stand te laten. Waarbij in het besluit de
openingsmogelijkheid is aangepast van 1 april tot 31 oktober in plaats van 1
april tot 1 oktober, het auto- en fietsparkeren nader is gemotiveerd en er een
ontheffing van het bestemmingsplan is gegeven voor gebruik van
parkeerplaatsen in de jachthaven Cieco.
Er is een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het
bestemmingsplan. Met deze vergunning wordt een terras bij de theekoepel in
Park Groot Leerust mogelijk gemaakt. Tegen dit besluit is bezwaar ingediend. De
Commissie Bezwaren en Klachten (Commissie BK) heeft het college bij
totaaloverweging gewezen op ontbrekingen in de verleende
omgevingsvergunning. Deze ontbrekingen worden hersteld
door de motivering aan te vullen voor wat betreft de openingsmogelijkheid,
auto- en fietsparkeren en de ontheffing van het bestemmingsplan om
parkeerplaatsen in de jachthaven Cieco te mogen gebruiken.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-068344 - 206065
Vaststellen wijzigingsplan Oranje Nassaulaan 2A 'Kom Warmond 2009'
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1: De nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve
aanpassingen 'Wijzigingsplan 1, Oranje Nassaulaan 2A Warmond 'Kom Warmond
2009'' vast te stellen.
2: Het wijzigingsplan 'Oranje Nassaulaan 2A 'Kom Warmond 2009'' met de
digitale planidentificatie NL.IMRO.1525.WP2018WAR10025-VA01 gewijzigd vast
te stellen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.
3: Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen, omdat middels een anterieure overeenkomst het
kostenverhaal anderszins verzekerd is.
4: De bijgevoegde raadsbrief inzake de vaststelling van het wijzigingsplan
''Oranje Nassaulaan 2a 'Kom Warmond 2009' vast te stellen.

Samenvatting

In het bestemmingplan 'Kom Warmond 2009, 1e herziening' (2012) is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de realisering van een
woning op de locatie Oranje Nassaulaan 2a te Warmond. Er is een
ontwerpwijzigingsplan opgesteld waarbij er gebruik wordt gemaakt van de
genoemde wijzigingsbevoegdheid. Er wordt voldaan aan de gestelde
voorwaarden in het bestemmingplan. Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 31
januari 2019 tot en met 13 maart 2019, gelijktijdig met een ontwerpbesluit voor
ontheffing van de Wet Geluidhinder (ontwerpbesluit hogere waarde), ter inzage
gelegen. Het ontwerpbesluit hogere waarde is door de Omgevingsdienst West-

Holland namens uw college genomen. Naar aanleiding van de ter inzage legging
zijn er vier identieke zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan en vier
identieke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarde ingediend. De
Omgevingsdienst West Holland heeft de zienswijze tegen het ontwerpbesluit
hogere waarde beantwoord en naar aanleiding daarvan een definitief hogere
waarde besluit genomen. De ingediende zienswijzen hebben geen aanleiding
gegeven om het besluit niet te nemen. De beantwoording van de zienswijzen is
weergegeven in het bijgaande 'besluit hogere waarde'. De zienswijzen tegen het
ontwerpwijzigingsplan zijn beantwoord in de bijgaande nota beantwoording
zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 'Wijzigingsplan 1, Oranje Nassaulaan
2A Warmond 'Kom Warmond 2009''. De zienswijze geven aanleiding om een
aantal geringe aanpassingen te doen in het vast te stellen wijzigingsplan.
Daarnaast worden een aantal ambtshalve aanpassingen gedaan ter verbetering
van het plan. Besloten wordt het wijzigingsplan gewijzigd vast te stellen ten
opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-067850 - 206982
Starten procedure ontwerpbestemmingsplan "Akervoorderlaan 57, Voorhout"
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. de wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan "Akervoorderlaan 57,
Voorhout" ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan vast te
stellen;
2. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Akervoorderlaan 57,
Voorhout" met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2018TEY01050ON01 te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen;
3. de commissie Ruimte te informeren over dit besluit conform bijgaande
raadsbrief.

Samenvatting

Op 1 januari 2015 is op het perceel aan de Akervoorderlaan 57 in Voorhout
brand geweest, waarbij een gedeelte van de bedrijfspanden verloren is gegaan.
De eigenaar heeft het voornemen om de bedrijfspanden niet te herbouwen,
maar twee (burger)woningen te realiseren, waarvan één binnen het grondgebied
van de gemeente Teylingen en de ander op het grondgebied van de gemeente
Lisse. Omdat de locatie in het werkingsgebied van de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) valt, is er sprake van één greenportwoning
op de locatie Akervoorderlaan 57 in Voorhout en één greenportwoning op de
locatie Akervoorderlaan 55a in Lisse. Hiervoor is ook een overeenkomst met de
GOM gesloten.
Woningbouw buiten de bebouwingscontouren van de Duin- en Bollenstreek is
volgens het regionaal ruimtelijk beleid, vastgelegd in de Intergemeentelijke
Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG), niet meer toegestaan.
Uitzondering hierop zijn de zogenoemde greenportwoningen. Omdat het verzoek
past binnen de kaders van de ISG is door het college op 27 juni 2017 besloten
om in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van één
greenportwoning op de locatie Akervoorderlaan 57 in Voorhout.
Na het collegebesluit van 22 januari 2019 is het voorontwerpbestemmingsplan
ter inzage gelegd voor inspraak en voorgelegd aan de wettelijke
overlegpartners. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. Naar aanleiding van
de vooroverlegreacties en de reactie van de Omgevingsdienst West-Holland is de
toelichting van het bestemmingsplan aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan
is nu gereed om ter visie te leggen.
Besloten wordt de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan
"Akervoorderlaan 57, Voorhout" te starten door het ontwerpbestemmingsplan
ter visie te leggen.

Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-085393 - 209155
Mandaatbesluit en -register 2019
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Juridische Zaken
Het bijgevoegde mandaatbesluit en het bijbehorende mandaatregister vast te
stellen.
Sinds de laatste actualisatie van het mandaatregister in 2017 zijn diverse
verzoeken om wijziging ontvangen of is om gewijzigde wetgeving wijziging in

het mandaatregister nodig. Deze verzoeken zijn waar mogelijk verwerkt in
het register. Het geactualiseerde mandaatbesluit en -register worden nu in
besluitvorming gebracht
Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-070600 - 209538
Toegankelijkheid Openbare ruimte
Dhr. R.M. ten Boden, wethouder
TM Beheer Buitenruimte
1. De nota 'Toegankelijkheid openbare ruimte voor mensen met een beperking'
vast te stellen;
2. De nota aan de raad te doen toekomen om gevoegd te worden bij de stukken
behorende bij de kadernota, volgens afspraak met de gemeenteraad.
Op 2 november 2017 is een motie van de CDA en ChristenUnie aangenomen met
als onderwerp “Toegankelijke openbare ruimte voor mensen met een
beperking”. Op 21 januari jl. zijn er vragen gesteld in de raad omtrent het
uitblijven van beantwoording van de motie. De vragen zijn vervolgens aan de
orde geweest in de commissie Welzijn van11 feb 2019 en de Commissie Ruimte
van 13 mrt 2019. In de Commissie Ruimte is afgesproken dat er een lijst wordt
toegevoegd aan de Kadernota omtrent de toegankelijkheid van de openbare
ruimte.
Deze lijst vindt U in deze nota welke wordt toegevoegd aan de kadernota 2020.
Er is vanuit de raad vooral gevraagd naar de toegankelijkheid van de openbare
ruimte voor mensen met een beperking.

Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-074787 - 210774
Advisering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 3 juli 2019
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Juridische Zaken
In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van de
vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, d.d. 3 juli 2019.
Op woensdag 3 juli 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
in Alphen aan den Rijn. U wordt geadviseerd over de onderwerpen op de
agenda. Deze adviezen worden op 26 juni 2019 ook besproken met de AB-leden
uit de Duin- en Bollenstreek. De agenda en de adviezen zijn als bijlagen bij dit
voorstel gevoegd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-084312 - 211154
Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 18 juni 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 18 juni 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

