
 

 

Gemeente Lisse 

 

 

Amendement 

(Op grond van artikel 30 van het Reglement van Orde) 

 

 

Fractie: CDA 

 

Agendapunt: 8 

 

Onderwerp: Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek 

 

De raad van de gemeente Lisse in vergadering bijeen op 25 maart 2021, 

 

Besluit:   

Aan het besluit: “De Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek vast te stellen”, 

de volgende besluittekst toe te voegen: “met dien verstande dat daarin het volgende 

richtinggevende kader wordt opgenomen: 

 

A. Er wordt in de Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek extra prioriteit 

gegeven aan en inzet gepleegd op het oplossen van mobiliteitsvraagstukken rond 

de gemeente Lisse en in verband daarmee de ontsluiting van de noordelijke Duin- 

en Bollenstreek.”    

 

Toelichting: 

Met de Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek wordt beoogd de Duin- en 

Bollenstreek beter te positioneren tussen de (metropool)regio’s. De zuidelijke Duin- en 

Bollenstreek is vooral gericht op de (metropool)regio’s Leiden en Den Haag. De 

noordelijke Duin- en Bollenstreek vooral op de (metropool)regio’s Amsterdam- 

Haarlemmermeer. In de Duin- en Bollenstreek moeten samenhangende keuzes voor de 

toekomst gemaakt worden. Binnen Holland Rijnland verband wordt de Strategische 

Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek straks gebruikt als bouwsteen voor de Strategische 

Omgevingsagenda Holland Rijnland en het afwegingskader Ruimte. 

 

Gelet op het feit dat er in Lisse veel woningbouwplannen zullen worden gerealiseerd in de 

komende jaren, er grootschalige woningbouw is voorzien in het aangrenzende 

dubbeldorp Lisserbroek en Lisse een centrumfunctie vervult in de Duin- en Bollenstreek 

op het gebied van détailhandel en horeca, is het van belang de ontsluiting van de 

gemeente Lisse goed te regelen en voor de toekomst te borgen. Dat geldt met name 

voor de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek, dat al decennialang een 

punt van aandacht en zorg is en waar jaarlijks in de Keukenhoftijd sprake is van een 

extra piekbelasting.  

 

De regionale woningbouwopgave en andere grootschalige ruimtelijke vraagstukken 

kunnen niet los worden gezien van de bereikbaarheid en de ontsluiting van de Duin- en 

Bollenstreek. Het realiseren van een goede ontsluiting en bereikbaarheid van de 

noordelijke Duin- en Bollenstreek, is een voorwaarde om bij te kunnen dragen aan de 

regionale opgaven en vraagstukken in de Duin- en Bollenstreek. Wij vinden het om die 

reden van belang dat er extra prioriteit en aandacht gegeven wordt aan en inzet 

gepleegd op de mobiliteitsvraagstukken rond de gemeente Lisse en de noordelijke Duin- 

en Bollenstreek.”    

                

Gerrit Meiland Jacqueline van Dooren Martijn Tibboel 

                                               



                                        

 


