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

28 augustus 2018 

 
 

Status 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 Z-18-051295 - 122007 

Onderwerp Starten procedure Voorontwerpbestemmingsplan "Van den Berch van 
Heemstedeweg 17, Voorhout" 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Van den Berch 
van Heemstedeweg 17, Voorhout” met de digitale identificatiecode 
NL.IMRO.1525.BP2018TEY01051-VO01. 

2. In te stemmen met het starten van de inspraak en het vooroverleg 
volgens artikel 3.1.1 Bro. 

3. De raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit. 

Samenvatting Het perceel Van den Berch van Heemstedeweg 17 in Voorhout is aangekocht 
door Bearbit Studios. Dit is een softwareontwikkelingsbedrijf, met name gericht 
op de game industrie. Voorheen was het perceel in gebruik als dierenpension, 
met bijbehorende bedrijfswoning. De nieuwe eigenaren van het perceel zijn 
voornemens de incourante bedrijfsopstallen (ongeveer 600 m2) te slopen en een 
nieuw bedrijfspand op te richten. Omdat een bedrijfswoning niet noodzakelijk is 
voor het bedrijf, zal de voormalige bedrijfswoning worden omgezet in een 
burgerwoning. Deze ontwikkelingen passen niet binnen bestemmingsplan 
“Buitengebied Teylingen”. Een herziening van het bestemmingsplan is 
noodzakelijk om mee te kunnen werken aan de nieuwe ontwikkelingen. 
Voorliggend bestemmingsplan maakt de voorgenomen ontwikkeling wél 
mogelijk. 
  
Inmiddels is een voorontwerpbestemmingsplan voor deze ontwikkeling opgesteld 
met de daarbij behorende omgevingsonderzoeken. Om die reden wordt besloten 
de bestemmingsplanprocedure te starten door het voorontwerp in het kader van 
de inspraak en in het kader van het wettelijke vooroverleg met de formele 
overlegpartners ter inzage te leggen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-027570 - 123241 

Onderwerp Starten procedure ontwerpbestemmingsplan "Loosterweg 44/46 en 51f, 
Voorhout" 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het positieve advies van het Overlegplatform 
Greenport in het kader van de maatwerkprocedure. 

2. In te stemmen met de 'nota reacties vooroverleg' op het 
voorontwerpbestemmingsplan "Loosterweg 44/46 en 51f, Voorhout". 

3. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Loosterweg 44/46 
en 51f, Voorhout" met de digitale identificatiecode 
NL.IMRO.1525.BP2017TEY01048-ON01 te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. 

4. De raadscommissie Ruimte in kennis te stellen van dit besluit. 

Samenvatting Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het wettelijke vooroverleg 
op 6 juni 2018 voorgelegd aan de overlegpartners. In totaal zijn er twee 
vooroverlegreacties ontvangen van de overlegpartners. Voor de beantwoording 
van de vooroverlegreacties is een nota van beantwoording opgesteld. Eén 



reactie gaf aanleiding om de toelichting op het concept 
ontwerpbestemmingsplan aan te vullen. De aanvulling heeft betrekking op het 
onderwerp watercompensatie en is verwerkt in de toelichting van het 
ontwerpbestemmingsplan. 
 
Het college besluit in te stemmen met de nota van beantwoording en het 
ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. Tevens besluit het college de 
raadscommissie Ruimte over alle besluitpunten te informeren. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-053343 - 128392 

Onderwerp Collegewerkprogramma 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Voorgesteld wordt:  

1. het collegewerkprogramma vast te stellen overeenkomstig het 
bijgevoegde concept; 

2. in te stemmen met het bijgevoegde concept raadsvoorstel en dit 
voorstel ter behandeling aanbieden aan de griffie; 

3. in te stemmen met bijgevoegde concept beantwoording van de input 
van de inwoners op het collegewerkprogramma en de organisatie 
(buitenruimte en maatschappelijke ontwikkeling) opdracht te geven de 
betrokkenen ten aanzien waarvan dat is aangegeven persoonlijk te 
benaderen om informatie te verstrekken c.q. te werken aan oplossing 
van het knelpunt. 

Samenvatting Ter uitwerking van het raadsprogramma "Vitaal Teylingen" wordt voorgesteld in 
te stemmen met het concept collegewerkprogramma. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-036431 - 128725 

Onderwerp 1-meting monitor HLT 

Portefeuillehouder Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Kennis te nemen van de analyse en de volledige monitor HLT- ontwikkeling (1-
meting) en het vervolgproces. 

Samenvatting In de aanloop naar de nieuwe werkorganisatie HLTsamen stelden we op basis 
van de uitgangspunten van de HLT-werkorganisatie de monitor HLT-ontwikkeling 
op. De monitor is een verantwoordingsinstrument voor de drie raden en geeft 
antwoord op de vraag hoe de HLT-organisatie zich ontwikkelt. Nu de resultaten 
van de partners, inwoners, college- en raadsleden en medewerkers zijn verwerkt 
is de 1-meting compleet.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049494 - 131441 

Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 21 augustus 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W d.d. 21 augustus 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049494 - 131522 



Onderwerp Uitnodigingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. VOCDB: Viering 1e lustrum op 15 september 2018. Burgemeester 
en wethouder Ten Boden. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


