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Status 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 Z-20-124018 - 296589 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 april 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 april 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-088366 - 295427 

Onderwerp Lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen 
bedenkingen van de gemeenteraad is vereist 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De formulering van categorie "e" van de lijst van categorieën aan te passen 
naar: "Het wijzigen van het gebruik van onbebouwde gronden tot een 
oppervlakte van totaal 500 m2, anders dan ten behoeve van bouwen, mits aan 
alle privaatrechtelijke voorwaarden wordt voldaan; 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

 a.  De bijgevoegde lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen 
verklaring van geen bedenkingen is vereist vast te stellen als bedoeld 
in artikel 6.5 derde lid van Besluit omgevingsrecht (Bor); 

   

   b. De lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring 
van geen bedenkingen van de raad is vereist, vastgesteld bij 
raadsbesluit van 29 maart 2012, in te trekken; 

3.   De bijgevoegde raadsbrief inzake de verklaring van geen bedenkingen vast 
te stellen. 

Samenvatting In dit voorstel wordt u verzocht de raad voor te stellen een nieuwe lijst van 
categorieën vast te stellen voor gevallen waarvoor geen verklaring van geen 
bedenkingen verleend hoeft te worden en om de lijst die op 29 maart 2012 is 
vastgesteld in te trekken.Wanneer een aanvraag omgevingsvergunning niet in 
het bestemmingsplan past, kan de gemeente besluiten om af te wijken van het 
bestemmingsplan om vergunning te verlenen. De Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) kent verschillende procedures voor het afwijken van het 
bestemmingsplan. Naast de kruimelgevallenregeling (de kleinere afwijkingen 
van het bestemmingsplan), waarvoor het college bevoegd is om vergunning te 
verlenen, bestaat ook de uitgebreide procedure. Deze procedure dient voorzien 
te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing en een verklaring van geen 
bedenkingen van de raad, voordat het college een besluit kan nemen. 
 
In 2012 heeft de raad een Lijst van categorieën van gevallen vastgesteld 
waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Voorgesteld wordt 
dit besluit te herzien en te actualiseren. In de lijst staan een aantal categorieën 
die te algemeen geformuleerd zijn. Ook is één van de categorieën niet juridisch 
afdwingbaar. Daarnaast blijkt dat vanuit de praktijk steeds vaker 



omgevingsvergunningen worden aangevraagd met behulp van de uitgebreide 
procedure (artikel 2.12 , eerste lid, onder a, punt 3 van de Wabo). Om voor veel 
voorkomende categorieën van aanvragen de procedure te verkorten door reeds 
aan te geven dat de raad akkoord is en dat een verklaring van geen 
bedenkingen niet noodzakelijk is, wordt voorgesteld de huidige lijst in te trekken 
en een nieuwe lijst met categorieën vast te stellen. 
 
Het college besluit de raad voor te stellen om de huidige lijst in te trekken en 
een nieuwe lijst met categorieën vast te stellen. Dit voorstel is eerder 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 maart 2020. Naar aanleiding van 
schriftelijke vragen van het CDA heeft het college besloten de formulering van 
categorie e van de Lijst van categorieën aan te passen om tot een correcte en 
juiste formulering te komen.Tevens wordt voorgesteld de raadsbrief vast te 
stellen. In deze raadsbrief wordt een toelichting gegeven op de uitgebreide 
procedure en op de nieuwe lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen 
verklaring van geen bedenkingen afgegeven hoeft te worden. Daarbij worden 
ook de verschillen ten opzichte van de oude lijst benoemd. 
 
In dit voorstel wordt u verzocht de formulering van onderdeel "e" van de 
lijst aan te passen en de raad voor te stellen een nieuwe lijst van categorieën 
vast te stellen voor gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 
verleend hoeft te worden en om de lijst die op 29 maart 2012 is vastgesteld in 
te trekken. Tevens het voorstel om de raadsbrief vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-120277 - 288045 

Onderwerp Concept Regionale Energiestrategie (RES) Lisse 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de concept Regionale Energiestrategie (RES) 
 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
2.1 De concept Regionale Energiestrategie ter kennisgeving aan te nemen. 
2.2 De wensen en bedenkingen vast te stellen. 
2.3 De wensen en bedenkingen in te brengen op de bijzondere AB-vergadering 
van Holland Rijnland op 25 juni a.s. 
 
  

Samenvatting Dit voorstel gaat over het vaststellen van de Regionale Energiestrategie (RES) 
voorkomend uit Holland Rijnland. De voorliggende RES is inmiddels uitgewerkt 
en wordt in conceptversie de besluitvormingsprocedure ingebracht. Het doel in 
deze fase is om als college de concept RES, inclusief wensen en bedenkingen, 
vast te stellen en aan te bieden aan de raad. De raad wordt op haar beurt 
gevraagd om deze wensen en bedenkingen, waar nodig, aan te vullen en mee te 
geven aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland tijdens de bijzondere 
vergadering van 25 juni 2020. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-068129 - 293285 

Onderwerp Huur- en exploitatieovereenkomst sportpark Ter Specke The Flags en RTV de 
Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de concept huur- en exploitatieovereenkomsten voor het sportpark Ter 
Specke aan te gaan met de sportverenigingen 
2. wethouder C.P.M. van der Zwet het mandaat te geven voor de ondertekening 
van de huur- en exploitatieovereenkomsten 

Samenvatting Per 1 januari 2020 is de samenwerking voor het onderhoud op het sportpark Ter 
Specke met Meerlanden opgezegd. Dit betekent dat het dagelijks onderhoud op 
het sportpark anders georganiseerd moet worden. Met de verenigingen is 
afgesproken om de verenigingen de verantwoordelijkheid te geven over 
dagelijks onderhoud. De verenigingen ontvangen een (jaarlijkse) 
onderhoudsbijdrage voor het dagelijks onderhoud. Om dit te realiseren is 
hiervoor een (onderhouds) convenant per vereniging afgesloten die gekoppeld is 
aan de huurovereenkomst. Omdat hiervoor de huurovereenkomst moest worden 
aangepast is er voor gekozen om gelijk deze huurovereenkomsten te 
actualiseren en te harmoniseren.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-121598 - 291103 

Onderwerp ENSIA-rapportages 2019 en verklaring Suwinet 

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

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1 De volgende rapportages over de basisregistraties vast te stellen: 
   a Verantwoordingsrapportage BAG 2019 Lisse - de auditrapportage over de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen, op basis van de jaarlijkse ENSIA-
zelfevaluatie; 
   b Verantwoordingsrapportage BGT 2019 Lisse - de auditrapportage over de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie, op basis van de jaarlijkse ENSIA-
zelfevaluatie; 
   c Verantwoordingsrapportage BRO 2019 Lisse - de auditrapportage over de 
Basisregistratie Ondergrond, op basis van de jaarlijkse ENSIA-zelfevaluatie. 
  
2 De Collegeverklaring Suwinet 2019 gemeente Lisse (inclusief Bijlage 1) vast te 
stellen. 
  
3 Kennis te nemen van de Rapportage Informatieveiligheid HLTsamen 2e helft 
2019 - rapportage van de CISO over activiteiten en ontwikkelingen die in 
HLTsamen rond Informatieveiligheid plaats vonden. 

Samenvatting Net als voorgaande jaren, moet de gemeente via ENSIA (Eenduidige Normatiek 
Single Information Audit) verantwoording afleggen over de wijze waarop de 
organisatie onder meer het gebruik en beheer van belangrijke (basis)registraties 
heeft georganiseerd. 
  
Voor de verantwoording aan het ministerie van BZK zijn vanuit de ENSIA-tool 
rapportages opgesteld over de stand van zaken rond de basisregistraties 
Adressen en Gebouwen (BAG), Grootschalige Topografie (BGT) en Ondergrond 
(BRO). De rapportages moeten door het college worden vastgesteld en 
vervolgens aan het ministerie worden aangeboden. 
  
Voor de jaarlijkse beoordeling van ons Suwinet-gebruik is een externe 
auditpartij ingeschakeld; deze heeft onze aanpak inmiddels als 'positief' 
beoordeeld. Een volgende stap in dit traject is nu de verklaring van het college 
van B en W. Hierin verklaart het college dat voldaan wordt aan de (verplichte) 
beveiligingsnormen voor het gebruik van Suwinet. De ondertekende verklaring 
geldt als verantwoording aan het ministerie van SZW en kan ingezet worden bij 
de verantwoording aan de gemeenteraad. 
 
Daarnaast heeft de CISO de beloofde rapportage rond Informatieveiligheid 
opgesteld, over wat zich in de tweede helft van 2019 op dit gebied binnen 
HLTsamen in grote lijnen heeft afgespeeld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-042737 - 284333 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Visserkade Lisse 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 'Visserkade' met 
identificatienummer NL.IMRO.0553.bpdorpvisserkade-onx1 te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief over het ontwerpbestemmingsplan Visserkade vast 
te stellen en aan de raadscommissie Ruimte en Infrastructuur (R&I) aan te 
bieden. 
  

Samenvatting Op 19 december 2019 heeft het college besloten om het voorontwerp 
bestemmingsplan Visserkade ter inzage te leggen voor inspraak. Ook is 
besloten het wettelijk vooroverleg conform artikel 3.1.1. van het Bro te starten. 
Het bestemmingsplan voorziet in een wijziging van 2 locaties aan de Visserkade. 
Voor de drie woningen Visserkade 7, 9 en 11, wordt het huidige gebruik, 
Wonen, planologisch vastgelegd. De naast gelegen botenloods krijgt ook een 
woonbestemming zodat na sloop hier een woning kan worden gebouwd. Verder 
krijgt het nabij gelegen parkje de bestemming Groen. 
In de periode van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 had men de 
mogelijkheid tot het indienen van een reactie. De uitkomst van de 
inspraakprocedure en het wettelijk vooroverleg treft u aan in de bijgevoegde 
inspraaknota. 
Naar aanleiding van de inspraakreacties is er aanvullend onderzoek gedaan. het 
bestemmingplan is op een paar kleine punten aangepast. Het 
ontwerpbestemmingsplan is nu gereed om ter visie te worden gelegd. 



Besloten wordt om de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan Visserkade 
te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


