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

Status

29 oktober 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr.
J.A.C. Langeveld, wethouder;Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder;Dhr. B.
Marinussen, secretaris

Afwezig

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

Samenvatting

Z-18-064190 - 222758
Vaststelling bestemmingsplan Nieuw Meerzicht
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming
de gemeenteraad voor te stellen:
1. De Nota van beantwoording zienswijzen ‘Nieuw Meerzicht’
vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan ‘Nieuw Meerzicht’ met
identificatiecode NL.IMRO.0553.Nieuwmeerzicht-VAX1
gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan 'Nieuw Meerzicht'.
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat kostenverhaal
anderszins is verzekerd.
Op 28 mei 2019 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan
Nieuw Meerzicht in procedure te brengen. Het bestemmingsplan voorziet in de
omzetting van een huidige bedrijfsbestemming (bedrijven, openbare en
bijzondere doeleinden) naar een woonbestemming met bijbehorende
voorzieningen. Het bestemmingsplan Nieuw Meerzicht maakt de realisatie van
60 woningen mogelijk.
Van 5 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan
Nieuw Meerzicht ter inzage gelegen. In deze periode zijn vier zienswijzen
ingediend. De zienswijzen zijn in de Nota van beantwoording zienswijzen
samengevat en per zienswijze is een inhoudelijke reactie gegeven. De
zienswijzen leiden deels tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast
zijn er enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd en is er aandacht besteed
aan de recente ontwikkelingen rondom stikstofdepositie en de PAS (Programma
Aanpak Stikstof).
Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen de 'Nota van beantwoording
zienswijzen' vast te stellen, het bestemmingsplan Nieuw Meerzicht gewijzigd
vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en de indieners
van een zienswijze over dit besluit te informeren.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-092107 - 223140
Toestemming vragen aan gemeenteraad voor 1e wijziging gemeenschappelijke
regeling HLTsamen
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Juridische Zaken
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt
voorgesteld om het college toestemming te geven om te besluiten tot de 1e
wijziging van de gemeenschappelijke regeling HLTsamen.
Het bestuur van HLTsamen stelt voor de gemeenschappelijke regeling HLTsamen
op een aantal punten aan te passen, vanwege verzoeken tot wijziging vanuit de
colleges en de werkorganisatie zelf. De voorgestelde wijzigingen hebben tot doel
de regeling in overeenstemming te brengen met de praktijk en aan te sluiten bij
nieuwe wetgeving. De regeling kan worden gewijzigd door unanieme

besluitvorming door de colleges, na verkregen toestemming daartoe van de
raden.
In het voorjaar van 2019 lag ook een voorstel over de 1e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling HLTsamen voor. Die wijziging kon niet worden
geëffectueerd omdat de colleges geen eensluidend besluit konden nemen over
de wijziging, omdat de gemeenteraad van Teylingen geen toestemming gaf te
besluiten tot de wijziging zoals werd voorgesteld. Het nu voorliggende voorstel is
aangepast naar aanleiding van de behandeling van het eerdere voorstel in de
gemeenteraden.
Besluit

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

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-092866 - 230057
Beleidsregel handhaving illegale prostitutie gemeente Lisse
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. De beleidsregel handhaving illegale prostitutie gemeente Lisse 2019 vast te
stellen.
2. De beleidsregel handhaving illegale prostitutie, vastgesteld op 19 april 2016,
in te trekken.
De beleidsregel handhaving illegale prostitutie maakt de handhavingsactiviteiten
van de gemeente Lisse inzichtelijk. Hierdoor kan de gemeente adequaat en
proportioneel optreden tegen illegale prostitutie. Dit sluit aan bij het tegengaan
van malafide ondernemers en het bestrijden van uitbuiting van kwetsbare
personen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-096155 - 237718
Zienswijze op voorgenomen juridische fusie tussen Noordwijkse Woningstichting
(NWS) en Woonstichting Stek
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De zienswijze vast te stellen conform bijgaande brief aan Woonstichting Stek.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de zienswijze op de fusie vast te stellen.
3. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c Wob
geheimhouding op te leggen op bijlage VI en VII en al hetgeen hierover is
besproken in de vergadering.

Woonstichting Stek heeft het college verzocht een zienswijze uit te brengen op
de voorgenomen fusie met de Noordwijkse Woningstichting (NWS) per 1 januari
2020. Het college geeft in haar zienswijze aan in algemene zin positief te staan
tegenover de bundeling van krachten tussen woningcorporaties. Het is hierbij
wel van belang dat de beoogde fusie aantoonbaar een meerwaarde vormt voor
de inwoners van onze gemeente. Uit de fusie effectrapportage blijkt dat de fusie
op termijn een flinke besparing kan opleveren op de organisatiekosten. Het blijkt
voor het college echter onvoldoende hoe deze besparing in de toekomst zal
worden ingezet. Dit zal pas blijken als het ondernemingsplan en de
meerjarenbegroting is opgesteld. Hierdoor is het in dit stadium niet mogelijk om
de meerwaarde voor onze inwoners vast te stellen. Het college beperkt zich
daarom in haar zienswijze tot een positieve houding ten aanzien van de te
verwachten besparing. In dit stadium is de beschikbare informatie onvoldoende
om een volledige zienswijze uit te brengen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-094739 - 239066
Vervolg stand van zaken Uitspraak Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming
1. voor het beoordelen van de aanvragen omgevingsvergunning Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en in bestemmingsplanprocedures, bijgaand
stroomschema te gebruiken als toetsingskader;
2. bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken Uitspraak Programma Aanpak

Stikstof (PAS) vast te stellen.
3. een presentatie in de raadscommissie van 21 november te laten geven over
de PAS.
Samenvatting

Op 19 september 2019 is de raad via een eerste raadsbrief geïnformeerd over
de stand van zaken Uitspraak Programma Aanpak Stikstof (PAS). Wij willen u en
de raad regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied. In
de vorige raadsbrief is de raad geïnformeerd dat binnen HLT samen met de
Omgevingsdienst West Holland (ODWH) een werkgroep is ingesteld. Het doel
van de werkgroep is om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de
uitspraak van de Raad van State en de eerste rapportage 'Niet alles kan' van het
Adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van de heer Remkes.
Gebleken is dat het eerste advies van het Adviescollege van Remkes uitgaat van
handelen binnen de bestaande wetgeving. Het eventueel aanpassen van
wetgeving is een zaak voor de langere termijn en verhoudt zich daarom niet met
het vinden van oplossingen voor de korte termijn.
De Aerius berekening die tot 29 mei 2019 werd toegepast hanteerde andere
normen, die ruimer waren waardoor de projecten in de meeste gevallen
doorgang konden vinden. Nu de Raad van State de berekeningsmethode heeft
afgekeurd en is verscherpt is onze betrokkenheid toegenomen.
Inmiddels is een nieuwe Aerius-calculator beschikbaar. Het toepassingsbereik
van deze calculator is beperkter dan de calculator die voorheen beschikbaar was.
Verder betekent het dat alle berekeningen die waren gedaan met de oude
methode opnieuw gedaan moeten worden voor projecten die nog niet
onherroepelijk zijn. Het college besluit om het stroomschema, ontwikkeld door
de Omgevingsdienst West Holland, te gebruiken als toesingskader voor
vergunningverlening en voor het vaststellen van bestemmingsplannen. Met dit
besluit kunnnen een aantal vergunningen sneller en zonder nieuwe berekening
worden verleend waardoor projecten doorgang kunnen vinden.

Besluit

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

Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-045778 - 239680
Verkoop Broekweg 112 Lisse
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Beleid en advies
Het gebouw met toebehoren aan de Broekweg 112 aan Onstaete B.V. te
verkopen volgens de voorwaarden zoals vastgelegd in de modelkoopakte
Broekweg 112.
Bij de openbare aanbesteding op 27 september 2019, in verband met de
verkoop en transformatie naar woningen van de voormalige school, is een
gegadigde naar voren gekomen. Er wordt om Bestuurlijke goedkeuring gevraagd
voor de verkoop volgens de voor de aanbesteding opgestelde modelkoopakte.
Besloten wordt om in te stemmen met de verkoop van de Broekweg 112 aan
Onstaete B.V. volgens de voorwaarden zoals vastgelegd in de modelkoopakte
Broekweg 112.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-067176 - 239776
Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Professor van
Slochterenweg 2
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt
voorgesteld om:
1. het bestemmingsplan Professor van Slochterenweg 2, met de digitale
planidentificatie NL.IMRO.0553.bpprofvslogterenw2-vax1, vast te stellen.
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
In uw collegevergadering van 9 juli jl. heeft u ingestemd met het
ontwerpbestemmingsplan Professor van Slogterenweg 2. Dit plan is vervolgens
gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Dit
bestemmingsplan maakt de realisatie van drie extra boogkassen mogelijk en het
verplaatsen van de locatie voor een bestaande wandelkas. Aanvullend worden
in dit bestemmingsplan enkele wijzigingen ten aanzien van de
bebouwingsmogelijkheden doorgevoerd die beter aansluiten op de bestaande
situatie.
Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan

Professor van Slogterenweg 2, met digitale planidentificatie NL.IMRO.0553.
profvslogterenw2-vax1 vast te stellen, en geen exploitatieplan als bedoeld in
artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-099570 - 240459
Voorstel starten inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan
Geluidscontour Transformatorstation Sassenheim
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening
Landelijk Gebied, Geluidzone Transformatorstation'.
2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening
Landelijk Gebied, Geluidzone Transformatorstation' met identificatiecode
NL.IMRO.0553.bpLGherzienGZtrafo-vox1 te starten door het
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak en vooroverleg
overeenkomstig artikel 3.1.1. Bro.
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het instemmen met het
voorontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening Landelijk Gebied, Geluidzone
Transformatorstation' vast te stellen.

Samenvatting

Netbeheerder Liander B.V. heeft het voornemen om de verouderde
transformatoren op het Transformatorstation aan de Carolus Clusiuslaan 2-4 te
Sassenheim te vervangen door moderne en stillere transformatoren en daarbij
het transformatorvermogen uit te breiden om ook in de toekomst te kunnen
voorzien in de toenemende vraag naar elektriciteit. De toenemende vraag houdt
met name verband met het beleid om huishoudens van het gas te halen. Om die
vraag op te vangen is een uitbreiding van het Transformatorstation Sassenheim
voorzien, waarbij de huidige verouderde transformatoren worden vervangen
door moderne zwaardere transformatoren en transformatoren worden
bijgeplaatst. Feitelijk is de uitbreiding van het vermogen geen ingrijpende
ontwikkeling omdat de transformatoren, ondanks de uitbreiding van het
vermogen, moderner en stiller zijn. De feitelijke geluidsbelasting op de
omgeving is dus minder dan in de huidige situatie. Om de ontwikkeling
planologisch mogelijk te maken stelt gemeente Teylingen een nieuw
bestemmingsplan op.
Met de beoogde uitbreiding van het transformatorvermogen wordt de grens van
200 megavoltampère (MVA) overschreden en wordt het transformatorstation
zoneringsplichtig volgens de Wet geluidhinder. Dat betekent dat in het
bestemmingsplan een geluidzone rond het terrein wordt vastgelegd. Binnen deze
geluidszone zijn geen geluidsgevoelige functies zoals woningen toegestaan,
omdat de geluidsbelasting binnen deze zone meer dan 50 Db (A) bedraagt. In
de omgeving buiten deze geluidzone mag de geluidbelasting, de waarde van 50
Db (A) niet te boven gaan. Een deel van deze geluidzone ligt op het grondgebied
van de gemeente Lisse, zodat het college en de raad van de gemeente Lisse
hierover ook een besluit moeten nemen. Ten aanzien van de uitbreiding van het
transformatorstation zal de gemeente Teylingen een separaat
voorontwerpbestemmingsplan en college advies opstellen. Na de
collegebesluiten van beide colleges zullen de plannen gelijktijdig ter inzage
worden gelegd voor inspraak- en vooroverlegreacties van 7 november 2019 tot
en met 18 december 2019. Doel van het voorstel is om met het collegebesluit de
procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan 'Transformatorstation
Sassenheim' te starten door het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te
leggen voor inspraak en vooroverlegreacties.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-100542 - 242648
Adviezen Algemeen Bestuur Holland Rijnland 30 oktober 2019
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken
In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van de
vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland d.d. 30 oktober
2019.
Op woensdag 30 oktober 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland
Rijnland in Leiden. U wordt geadviseerd over de onderwerpen op de agenda.
Deze adviezen zijn op 23 oktober 2019 ook besproken met de AB-leden uit de

Duin- en Bollenstreek. De adviezen en het concept-verslag van de bespreking
met de AB-leden zijn als bijlagen bij dit voorstel gevoegd.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-038157 - 243989
Tussenevaluatie HLTsamen
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Strategie en Projecten

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Kennis te nemen van de Tussenevaluatie 'HLTSamen op weg' en de
bestuurlijke reactie op de tussenevaluatie
2. De begeleidende brief over de tussenevaluatie van uw college aan de
raad vast te stellen
3. De Tussenevaluatie 'HLTSamen op weg' en de infographic
'Tussenevaluatie HLTsamen' met de begeleidende brief van uw college
aan de raad van Lisse toe te sturen.

Samenvatting

In 2019 is de tussenevaluatie van de ambtelijke fusieorganisatie HLTsamen door
Bureau Berenschot uitgevoerd. De tussenevaluatie richt zich op de doelstellingen
van HLTsamen gericht op kostenbeheersing, kwaliteit, kwetsbaarheid en
strategische positieverbetering (de drie K’s en de S). Berenschot concludeert dat
HLTsamen op koers ligt om de in het bedrijfsplan gestelde doelen te realiseren.
Daarbij is de organisatie volop in ontwikkeling en laat HLTsamen overwegend
progressie zien. De kwaliteit van dienstverlening aan inwoners is - ondanks de
‘verbouwing van de winkel’ - op peil gebleven. Rond de interne dienstverlening is
die aan colleges en raden het grootste punt van aandacht. De kwetsbaarheid is
afgenomen en de doelstelling voor wat betreft de kosten wordt gehaald. De
strategische positionering is verbeterd als wordt gekeken naar functies in
samenwerkingsverbanden en aantallen afspraken, maar de strategie zelf is nog
wel grotendeels gebaseerd op de doelstellingen van individuele gemeenten en
vaak binnen beleidsonderwerpen. Voor het opvolgen en uitvoeren van de
aanbevelingen in de tussenevaluatie wordt verwezen naar bijgaande reactie van
het HLTbestuur aan het college en de brief van uw college aan de raad.

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-098503 - 244453
Halfjaarcijfers en begrotingswijziging 2019-I ISD Bollenstreek
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
a. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2019 van de ISD Bollenstreek
b. Via bijgevoegde brief een positieve zienswijze in te dienen op de
begrotingswijziging 2019-I van de ISD Bollenstreek
De ISD Bollenstreek heeft de halfjaarcijfers van 2019 aangeboden. Hieruit blijkt
dat de totale begroting naar boven moet worden bijgesteld met een totaalbedrag
van €355.827,00 over 2019. Voor de gemeente Lisse gaat het om een bedrag
van €139.619,00. Conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD
Bollenstreek kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op een
begrotingswijziging binnen de termijn van acht weken. Op 16 december 2019
vergadert het Algemeen Bestuur over de begrotingswijziging. Hiermee wordt aan
de raad gevraagd de zienswijze in te dienen naar aanleiding van de
raadsvergadering op 28 november 2019.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-101346 - 244678
(L) Advies PHO Maatschappij Holland Rijnland 30 oktober 2019
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

TM Juridische Zaken
Stem in met de adviezen (bijlage 1) over de onderwerpen op de agenda van het
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland Rijnland op 30 oktober
2019.
Op 30 oktober 2019 vindt een portefeuillehoudersoverleg Maatschappij bij
Holland Rijnland plaats in Alphen aan den Rijn. U wordt geadviseerd in te
stemmen met de adviezen die in bijlage 1 zijn verwoord bij de agendapunten
van dit portefeuillehoudersoverleg.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-101457 - 245757
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 oktober 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 oktober 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

