
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 10 januari 2023 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester;Dhr. J.F.A. Tomassen, secretaris;Mevr. 
M.E.I. Volten, wethouder;Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder;Mevr. E. Koek, 
wethouder 

Afwezig Mevr. R. Wietsma, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-280871 - 605489 

Onderwerp Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Teylingen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het burgemeester besluit 1. Het 'Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Teylingen' inclusief de 
bijlage 'Aanleveringsvoorwaarden' vast te stellen. 

Inleiding In afdeling 2.3 Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt de mogelijkheid 
geboden om berichtenverkeer tussen burgers en bestuursorganen langs de 
elektronische weg te laten lopen. In artikel 2:15 Awb is bepaald dat berichten 
alleen elektronisch aan een bestuursorgaan mogen worden verzonden wanneer 
het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat dat mogelijk is. De gemeente 
Teylingen heeft tot op heden voor een individueel onderwerp (bijvoorbeeld 
aanvraag omgevingsvergunning of standplaatsvergunning) ad-hoc besloten tot 
openstelling van de elektronische weg, maar wil de elektronische weg nu in zijn 
algemeenheid openstellen voor berichtenverkeer met burgers. Daarnaast is het 
mogelijk nadere eisen te stellen aan het gebruik van de elektronische weg. 
Hiertoe is het ‘Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Teylingen’ 
opgesteld, met daarbij een document met voorwaarden voor de elektronische 
aanlevering van documenten. Eenzelfde voorstel is ook voorgelegd aan het 
college en de raad. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-288343 - 609510 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 20 december 2022 

Portefeuillehouder x 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de openbare besluitenlijst BenW Teylingen van 20 december 2022 vast te 
stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-287802 - 609499 

Onderwerp Brief aan Holland Rijnland, inzake bijdrage aan de Noordelijke Randweg 
Voorhout uit het RIF 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De brief aan Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, inzake de 
bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) aan de Noordelijke 
Randweg Voorhout vast te stellen. 

Samenvatting Het college heeft besloten de brief aan samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, 



inzake de bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) aan de Noordelijke 
Randweg Voorhout vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-281184 - 607987 

Onderwerp Zienswijze PZH, herziening ontwerp omgevingsbeleid module 
soortenbescherming 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De zienswijze op de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module 
Soortenbescherming vast te stellen. 
  

Samenvatting Provincie Zuid-Holland heeft vooruitlopend op de invoering van de 
Omgevingswet het Omgevingsbeleid vastgesteld. In de Omgevingsvisie, de 
Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma is al het beleid dat 
betrekking heeft op de fysieke leefomgeving gebundeld. Wijzigingen van het 
Omgevingsbeleid worden via modules ter visie gelegd en gewijzigd. De meest 
recente wijziging is de Module Soortenbescherming, die van 10 november tot 22 
december ter visie heeft gelegen. 
 
Het provinciale omgevingsbeleid heeft gevolgen voor het gemeentelijke 
omgevingsbeleid, omdat regels uit de provinciale omgevingsverordening in 
gemeentelijke bestemmingsplannen overgenomen moeten worden. Met een 
zienswijze vraagt de gemeente aan Provincie Zuid-Holland meer uitleg over het 
doel en de achtergrond van een van de artikelen, 'rekening houden met 
inheemse biodiversiteit in bestemmingsplannen'.  
 
Voor de gemeente sluit het behouden en versterken van de biodiversiteit aan bij 
de ambitie van de gemeenteraad. Deze module ondersteunt de ambities die de 
gemeente zichzelf heeft gesteld, deze hebben onder andere betrekking tot 
natuurinclusieve ontwikkelingen in bestaande en nieuwe woonwijken. 
 
Besloten wordt om de zienswijze op de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid 
Module Soortenbescherming vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-075027 - 597729 

Onderwerp Beëindiging project Grondgebruik gemeente Teylingen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de beëindiging van het project Grondgebruik per 1 
december 2022. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de beëindiging van het project 
Grondgebruik per 1 december 2022, vast te stellen. 
 
 
  

Samenvatting In februari 2019 is het projectteam van Eiffel gestart met het uitvoeren van het 
project Grondgebruik. De doelstelling van het project was om gemeentebreed 
alle gevallen van (oneigenlijk) gebruik van gemeentegrond te regelen. Dit doel is 
bereikt, zodat het project per 1 december 2022 als beëindigd kan worden 
beschouwd. Aan elk gebruik van gemeentegrond ligt nu een overeenkomst of 
erkenning ten grondslag. Het resultaat hiervan is dat er rechtsgelijkheid is 
gecreëerd tussen bewoners. Er is sprake van een nul situatie voor de gemeente, 
omdat het (oneigenlijk) grondgebruik in de gemeente is geregeld. De taken op 
het gebied van grondgebruik gaan weer volledig over van het extern bureau 
Eiffel naar HLTsamen.  De inwoners  kunnen vanaf 1 december 2022 weer 
terecht bij de werkorganisatie met vragen/verzoeken over grondgebruik 
(reststroken/snippergroen). 
Besloten wordt om kennis te nemen van de beëindiging van het project 
Grondgebruik per 1 december 2022 en de raad te informeren door middel van 
een raadsbrief.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-22-280871 - 595254 

Onderwerp Besluit nadere eisen elektronische berichtenverkeer Teylingen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het 'Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Teylingen' inclusief de 
bijlage 'Aanleveringsvoorwaarden' vast te stellen. 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
wordt voorgesteld om: 
Het 'Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Teylingen’ inclusief de 
bijlage 'Aanleveringsvoorwaarden' vast te stellen. 

Samenvatting Het (formele) berichtenverkeer tussen inwoners en de gemeente, zoals een 
aanvraag voor een vergunning of een bezwaarschrift aanvragen, gebeurt in 
principe op schriftelijke wijze, dus via een brief. De Algemene wet bestuursrecht 
biedt echter ook de mogelijkheid om zulke berichten elektronisch/digitaal te 
versturen. Het college, de burgemeester en de raad van de gemeente moeten 
daarover dan een besluit nemen. Tot nu toe heeft de gemeente Teylingen zo'n 
besluit alleen voor bepaalde gevallen genomen, bijvoorbeeld voor het aanvragen 
van een standplaatsvergunning. De gemeente wil de elektronische weg nu in zijn 
algemeenheid openstellen. Door het vaststellen van het 'Besluit nadere eisen 
elektronisch berichtenverkeer Teylingen' wordt het mogelijk om bestuurlijke 
berichten, zoals aanvragen, zienswijzen, bezwaarschriften en klachten digitaal, 
dat wil zeggen via de elektronische weg naar de gemeente te sturen. Dat kan 
door middel van een webformulier. In het besluit is ook opgenomen aan welke 
(technische) eisen digitale berichten moeten voldoen. 
Het college besluit om het ‘Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer 
Teylingen’ vast te stellen en aan de raad voor te stellen om hetzelfde besluit te 
nemen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-255357 - 560693 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Loosterweg 16, te Voorhout 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Loosterweg 16, 
Voorhout" met identificatienummer 
NL.IMRO.1525.BP2022TEY01073-ON01, te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te 
leggen. 

2. De bijgevoegde raadsbrief over het ontwerpbestemmingsplan 
“Loosterweg 16, Voorhout” vast te stellen. 

Samenvatting De percelen gelegen aan de Loosterweg 16 in Voorhout hebben volgens het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan, de bestemming ‘Bedrijf- Agrarisch Handels 
–en exportbedrijf’. Op deze percelen is geen bedrijf meer gevestigd maar er 
staat nog wel een bedrijfswoning. De initiatiefnemer wenst deze om te zetten 
naar een burgerwoning.   
Op de twee percelen gelegen in Voorhout en het aangrenzende perceel gelegen 
in de gemeente Lisse, was één agrarisch handels- en exportbedrijf gevestigd. In 
het verleden is op deze percelen een brand geweest en is de bedrijfsbebouwing 
verwoest. Daarna zijn de drie percelen gelegen in beide gemeenten door 
woonstichting Stek gekocht. 
 
In 2019 hebben initiatiefnemer en de Greenport ontwikkelingsmaatschappij 
(hierna: GOM) een overeenkomst gesloten voor het opruimen van de nog 
aanwezige betonplaat op het bedrijfsperceel en het omzetten van deze gronden 
naar eerste klas bollengrond en initiatiefnemer heeft hiervoor een financiële 
vergoeding ontvangen van de GOM. Inmiddels is de betonplaat verwijderd, zijn 
de gronden gesaneerd en in samenwerking met de GOM worden de betreffende 
gronden omgezet naar eersteklas bollengrond. 
 
Voor het omzetten van de aanwezige bedrijfsbestemming deels naar een 
woonbestemming en deels naar de bestemming ‘Agrarisch - Bollenteelt - 
bollenzone 1’, heeft de initiatiefnemer een verzoek tot aanpassing van het 
bestemmingsplan ingediend. De wijziging van de bestemming van het perceel 
past niet binnen het vigerend bestemmingsplan. Daarom dient het 
bestemmingsplan “Buitengebied Teylingen” te worden herzien om de 
planologische wijziging van het perceel mogelijk te maken. 
 
Besloten wordt om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
“Loosterweg 16 Voorhout” en de procedure met identificatienummer 
NL.IMRO.1525.BP2022TEY01073-ON01,  te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen. Tevens 
wordt besloten om de bijgevoegde raadsbrief  over het 
ontwerpbestemmingsplan "Loosterweg 16", Voorhout vast te stellen, zodat  de 



gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan wordt geïnformeerd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-283921 - 604397 

Onderwerp Benoeming nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitters commissie 
bezwaren en klachten 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Met ingang van 1 januari 2023 de heer mr. W. van Steenbergen te benoemen 
als voorzitter van de commissie bezwaren en klachten. 
2. Met ingang van 1 januari 2023 de heer mr. W. van den Aardweg en de heer 
mr. R.F. van Rooij te benoemen als plaatsvervangend voorzitters van de 
commissie bezwaren en klachten.  
 
  

Samenvatting De commissie bezwaren en klachten adviseert het college, de raad en de 
burgemeester over bezwaarschriften en klachten. De commissie is onafhankelijk 
en bestaat uit personen die geen binding hebben met het gemeentebestuur. Met 
ingang van 1 januari 2023 legt de huidige voorzitter van de commissie bezwaren 
en klachten zijn functie als voorzitter neer. Het college besluit om met ingang 
van 1 januari 2023 de heer Van Steenbergen te benoemen als nieuwe voorzitter 
van de commissie bezwaren en klachten. Het college besluit verder om de heer 
Van den Aardweg en de heer Van Rooij te benoemen als plaatsvervangend 
voorzitters van de commissie bezwaren en klachten.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-281620 - 596697 

Onderwerp Opdracht verlenen aan Bijleveld B.V. voor de realisatie van het werk "WRM 
Hooghkamer bouwstroom III" onderdeel Terra fase 6 & 7 

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

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De opdracht tot volledige realisatie van het woonrijp maken van Hooghkamer 
Bouwstroom III, onderdeel Terra fase 6 & 7, te Voorhout, te gunnen aan 
aannemersbedrijf Bijleveld B.V. 
  

Samenvatting Het ontwikkelproject Hooghkamer fase III wordt ten noorden van de Molentocht 
en ten westen van de Bollendreef te Voorhout gerealiseerd. 
Voor het woonrijpmaken van Bouwfase III heeft de gemeente een meervoudig 
onderhandse aanbestedingsprocedure gehouden met als gunningscriteria: 
laagste prijs. 
Uit de aanbesteding is aannemersbedrijf Bijleveld B.V. te Koudekerk aan de Rijn, 
conform de geldende aanbestedingsregels de laagste inschrijver geworden voor 
het woonrijpmaken van het onderdeel Terra fase 6 & 7. 
Het college besluit de opdracht tot volledige realisatie van Hooghkamer 
Bouwstroom III, onderdeel Terra fase 6 & 7, te Voorhout aan  Bijleveld B.V. te 
verlenen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


