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

Status

23 juli 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. J.M.P. van der Laan,
wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester

Z-18-059768 - 210954
vaststelling bestemmingsplan Frederikslaan 7 Lisse
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Aan de raad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan 'Frederikslaan 7 te Lisse' met de digitale
planidentificatie NL.IMRO.0553.Frederikslaan7-VAX1 ongewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.

Samenvatting

Op 30 april 2019 heeft u ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en dit
vervolgens voor 6 weken ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingekomen.
Het bouwplan van initiatiefnemer omvat het realiseren van een schuurkas. De
schuurkas is gelegen op het grondgebied van zowel de gemeente Hillegom als
Lisse. De schuurkas betreft een uitbreiding van de bestaande bebouwing op de
locatie. Het bedrijf is met name gericht op dahlia’s en snijdahlia’s. Een deel van
de teeltwerkzaamheden vindt nu nog in de buitenlucht plaats, met behulp van
betonnen raamwerken met plat glas. Het plan bestaat om een nieuwe schuurkas
te realiseren, zodat de opslag en verwerking van de bollen machinaal en onder
een dak kan gaan plaatsvinden. De huidige plaats van de glazen bakken met
stekken komt vrij en kan ingezet worden voor nieuwe teeltgrond van knollen en
bloemen. De nieuw op te richten schuurkas is gelegen op het grondgebied van
zowel de gemeente Hillegom als Lisse. De initiatiefnemer heeft vooraf overleg
gevoerd met de gemeente Hillegom en de gemeente Lisse over de aanvraag
voor een omgevingsvergunning voor de schuurkas. Het nieuwe bedrijfsgebouw
wordt tegen de reeds aanwezige schuur gebouwd zodat deze onderling
verbonden kunnen worden. Omdat de schuurkas vanwege de ligging in 2
gemeenten is gelegen zal door initiatiefnemer bij beide gemeenten de
omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
'Frederikslaan 7 te Lisse' met de digitale
planidentificatie NL.0553.Frederikslaan7-VAX1 ongewijzigd vast te stellen.

Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-088612 - 216103
Benoeming leden Erfgoedcommissie Lisse
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De benoemingen van de volgende personen als voorzitter en lid van
de erfgoedcommissie Lisse in te trekken op 29 augustus 2019:
1. De heer ir. A.M. de Gruyl - voorzitter
2. De heer L.W. Dubbelaar - lid
3. De heer ir. T. Jütte - lid en welstandsgemandateerde
2. Het intrekken van benoemingen te mandateren aan bestuur
HLTsamen en te ondermandateren aan het directieteam
HLTsamen/medewerker domein Ruimtelijke Ontwikkeling.
3. De volgende personen te benoemen als voorzitter en lid van de
erfgoedcommissie Lisse voor een periode van 4 jaar met ingang van
29 augustus 2019:
1. De heer mr. J.C.G.M. Bakker - voorzitter

2.
3.
4.
5.

De heer ing. G.A. Bijnsdorp - lid
De heer L.W. Dubbelaar - lid
De heer ir. A.M. de Gruyl - lid
De heer ir. T. Jütte van Dorp, Stad en Land (DSL) in
Rotterdam -lid en welstandsgemandateerde
6. De heer W.M. Koops - lid
7. De heer ir. J.W. van Zoelen - lid
4. Mevrouw ir. C.M. de Kovel van Dorp, Stad en Land (DSL) in Rotterdam
te benoemen als secretaris van de erfgoedcommissie Lisse met ingang
van 29 augustus 2019.
5. Het benoemen te mandateren aan bestuur HLTsamen en te
ondermandateren aan het directieteam HLTsamen/medewerker
domein Ruimtelijke Ontwikkeling.
Samenvatting

Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Lisse de verordening
erfgoedcommissie Lisse 2019 vastgesteld. Met dit besluit worden de leden,
voorzitter en secretaris benoemd. De inwoners van Lisse gaan merken dat de
gemeente goed met haar erfgoed omgaat.
Vanuit het college:
In aanvulling op de benoeming leden van de erfgoedcommissie volgt nog een
besluit over de formele adviseursrol van de Vereniging oud Lisse.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-090513 - 219090
Openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 juli 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst d.d. 16 juli 2019 vast te stellen

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

