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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris; Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester; Dhr. C.P.M. 
van der Zwet, wethouder; Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder; Mevr. M. Pippel, 
plv secretaris 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-064190 - 152806 

Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan Nieuw Meerzicht 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 

‘Nieuw Meerzicht’. 
2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw 

Meerzicht' met de identificatiecode 
NL.IMRO.0553.NieuwmeerzichtI-VOX1 te starten door het 
vooroverleg met de formele overlegpartners te starten 
overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro.  

3. De gemeenteraad voor te stellen om het ruimtelijke, 
financiële en maatschappelijke haalbaarheidsonderzoek voor 
de ontwikkeling 'Nieuw Meerzicht' vast te stellen middels 
bijgevoegd raadsvoorstel. 

Samenvatting Ontwikkelaar Timpaan heeft een planinitiatief voor 64 nieuwbouwwoningen op 
het noordelijk deel van het bedrijventerrein 'Meerzicht'. Dit betreft de locatie van 
de voormalige gasfabriek en het voormalig Mieloo-terrein, gelegen tussen de 
Gasstraat en de Ringvaart ter hoogte van de Narcissenstraat en Geraniumstraat. 
Het plangebied kenmerkt zich door leegstaande bedrijfspanden en een 
braakliggend terrein. Dat is niet de kwaliteit die nagestreefd wordt. Het beleid 
van de gemeente is er op gericht om dit gebied te transformeren naar 
woongebied. Timpaan heeft in samenspraak met omwonenden een 
stedenbouwkundig plan ontwikkeld, dat door de gemeente is beoordeeld op 
haalbaarheid. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken, is 
een nieuw bestemmingsplan nodig. Besloten wordt om het wettelijke 
vooroverleg te starten voor het voorontwerp bestemmingsplan 'Nieuw 
Meerzicht', en de raad voor te stellen het haalbaarheidsonderzoek voor de 
herontwikkeling van het plangebied vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-068165 - 171479 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Kruishoorn, fase 1 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te stellen:  
1. De zienswijzen van de indiener zoals verwoord in de Nota beantwoording 
zienswijzen, februari 2019, in behandeling te nemen en na overweging niet 
tegemoet te komen aan de ingebrachte zienswijzen; 
2. het bestemmingsplan Kruishoorn fase 1 met de digitale planindentificatie 
NL.IMRO.0553.bpKruishoornFase1-Vax1 vast te stellen met in achtneming van 
de bijgevoegde Nota beantwoording zienswijzen; 
3. het beeldkwaliteitsplan Greveling vast te stellen; 
4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen. 
  

Samenvatting Op 30 mei 2017 heeft u ingestemd met het in procedure brengen van het 
bestemmingsplan Greveling fase 1 via de coördinatieregeling. Inmiddels is de 
naam gewijzigd naar Kruishoorn, fase 1. Dit plan maakt de realisatie van 25 



grondgebonden woningen mogelijk aan de Grevelingstraat op de voormalige 
locatie van Ruigrok - Den Dekker. Er is een anterieure overeenkomst 
ondertekend en er is op 11 oktober 2018 door de raad besloten dat er geen 
milieueffectrapportage in het kader van het Besluit m.e.r. benodigd is. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft van woensdag 21 november 2018 tot en met 
woensdag 2 januari 2019 ter inzage gelegen, met de mogelijkheid voor iedereen 
om een zienswijze in te dienen. Tijdens de terinzagelegging is er één zienswijze 
ingediend. Omdat gebruik wordt gemaakt van de Coördinatieregeling zijn de 
planologische procedures voor de bestemmingsplanherziening en de 
omgevingsvergunning voor het bouwen samen tot één gezamenlijke procedure 
gevoegd. het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen het 
bestemmingplan vast te stellen. Na vaststelling van het bestemmingplan door de 
raad zal het college de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 
verlenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-071910 - 171944 

Onderwerp zelfevaluatie BRP 2018 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Kwaliteit en Ontwikkeling 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
kennis te nemen van het uittreksel zelfevaluatie BRP van de gemeente Lisse 

Samenvatting Jaarlijks wordt de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) getoetst via 
een zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie wordt uitgevoerd door een 
bestandscontrole en een inhoudelijke controle op persoonslijsten, een telling van 
het aantal openstaande onderzoeken op persoonslijsten en het invullen van 
vragenlijsten. Met ingang van 2017 is er naast de vragenlijst die specifiek is 
gericht op de BRP ook de zogenaamde ENSIA-vragenlijst. Deze vragenlijst toetst 
de algemene stand van zaken rond de informatieveiligheid.  Over de resultaten 
van de ENSIA-vragenlijst zult u nog afzonderlijk worden geïnformeerd vanuit het 
team Informatiebeleid en -beheer.  De beantwoording van de BRP-vragenlijst 
geeft inzicht waar de verbeterpunten liggen in de diverse processen. Voor deze 
verbeterpunten is een plan van aanpak opgesteld, dat de komende maanden 
binnen het team Burgerzaken zal worden uitgewerkt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-072019 - 172172 

Onderwerp Veiligheidsjaarplan 2019 en het procesvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid 2020-
2023 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de 
gemeenteraad, waarbij het procesvoorstel voor de opstelling van het Integraal 
Veiligheidsbeleid 2020-2023 Lisse wordt vastgesteld en de volgende 
veiligheidsthema's aan de gemeenteraad voorgelegd worden om vier thema's te 
kiezen voor de gesprekken met onze inwoners: 
a. Thema Georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
b. Thema Jeugd 
c. Thema Woonoverlast 
d. Thema Veiligheidsbeleving 
e. Thema Verkeersveiligheid 
f. Thema Politie 
g. Thema Brandveiligheid 
h. Thema Gezondheidszorg en Veiligheid 
 
2. Het veiligheidsjaarplan 2019 Lisse vast te stellen en daarmee de volgende 
prioriteiten voor 2019: 
a. Woonoverlast 
b. Drugs 
c. Veilige bedrijventerreinen 
d. Jeugd, alcohol en drugs 
e. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
 
3. Het Veiligheidsjaarplan 2019 Lisse ter kennisname te brengen aan de 
gemeenteraad. 

Samenvatting Dit jaar wordt het meerjarenbeleid/kadernota voor veiligheid opgesteld, het 
Integraal  Veiligheidsbeleid 2020-2023 (IVB). De raad heeft voor de zomer van 
2018 de uitkomsten van de strategische verkenning van de veiligheidspositie 



van gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen als uitgangspunt benoemd. Het 
college biedt de raad een procesvoorstel aan en vraagt een keuze te maken uit 
een aantal veiligheidsthema's. Aan de hand van deze thema's gaat het college 
graag in gesprek met inwoners. Op basis van het IVB wordt per jaar een 
uitvoeringsprogramma vastgesteld door het college, het veiligheidsjaarplan. 
Hierin worden de concrete maatregelen en acties op het gebied van veiligheid 
opgenomen. Aan het begin van elk jaar wordt het plan vastgesteld door het 
college en ter kennisname gebracht aan de raad. Het  college brengt het 
veiligheidsjaarplan 2019 ter kennisname aan de raad. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-073245 - 175637 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 12 februari 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 12 februari 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


