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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-061579 - 374232 

Onderwerp Wijzigingsplan tranche 3 De Waterkanten 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het ontwerpwijzigingsplan 'De Waterkanten' goed te keuren. 
2. In te stemmen met het toepassen van de coördinatieregeling ex 

artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening op de procedure 
voor het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning 

3. De procedure voor het ontwerpwijzigingsplan 'De Waterkanten' met 
identificatienummer NL.IMRO.0553.wpwaterkanten-onx1 te starten 
door het wijzigingsplan met toepassing van de coördinatieregeling  ter 
visie te leggen. 

Samenvatting Aan de Ringvaart in Lisse wordt ’t Speykpark fase 3 ontwikkeld. De woningen 
maken onderdeel uit van de stedelijke ontwikkeling ‘De Waterkanten’ in Lisse. 
Op 28 februari 2013 is voor deze ontwikkeling het bestemmingsplan De 
Waterkanten vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan is 
gemaakt op basis van het stedenbouwkundig ontwerp uit 2011. Van 2011 tot 
2020 zijn er grote veranderingen geweest in de economie en ook in de vraag en 
aanbod van woningen. Om te kunnen inspelen op deze veranderingen in de 
markt en beter aan te sluiten op de hedendaagse behoefte is besloten om een 
nieuw stedenbouwkundig plan te maken voor ‘t Speykpark fase 3. Het nieuwe 
stedenbouwkundigplan met bijbehorende afspraken zijn vastgelegd in de Allonge 
II op de GOO (gebiedsontwikkelingsovereenkomst) d.d. 19 december 2019. De 
nieuwe stedenbouwkundig verkaveling zorgt ervoor op een aantal locaties 
bestemmingsgrens van de bestemming 'Woongebied' wordt overschreden. Het 
vigerend bestemmingsplan kent algemene wijzigingsregels, waarin het college 
bevoegd is bestemmingen te wijzigen als er sprake is van overschrijding van 
bestemmingsgrenzen. Besloten wordt om het ontwerpwijzigingsplan 't 
Speykpark fase 3' vast te stellen en samen met de ontwerp 
omgevingsvergunning ter inzage te leggen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164708 - 386289 

Onderwerp Raadsbrief inzake Schiphol-update januari 2021 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake de huidige stand van zaken in het 
Schipholdossier vast te stellen en ter informatie aan de gemeenteraad aan te 
bieden.  

Samenvatting Met bijgevoegde memo informeren wij de raad over de belangrijkste 
ontwikkelingen in het Schipholdossier. Het college besluit de raadsbrief vast te 
stellen en aan de raad aan te bieden.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-165292 - 388303 

Onderwerp Bestuurlijke inbreng participatie Regionale Energiestrategie 



Portefeuillehouder  

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde notitie "Bestuurlijk inbreng participatie Regionale 
Energiestrategie" vast te stellen; 

2. De notitie "Bestuurlijke inbreng participatie Regionale 
Energiestrategie" voor 27 januari 2021 aan Holland Rijnland toe te 
zenden;  

Samenvatting In oktober 2020 is gestart met het lokale participatietraject inzake de regionale 
energiestrategie (RES 1.0), lokale energiestrategie en transitievisie warmte. 
Holland Rijnland heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om hun 
participatieopbrengst inzake de RES 1.0 uiterlijk 27 januari 2021 aan te leveren. 
Het gaat hierbij uitsluitend om inbreng die raakt aan de regio en de RES 1.0. 
Bijgesloten notitie vertaald de opbrengst van het participatieproces in een 
negental punten en vraagt Holland Rijnland deze mee te nemen in de 
totstandkoming van de RES 1.0 (deadline 1 juli 2021).  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-131113 - 386671 

Onderwerp Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het agenderingsvoorstel 'Strategische Agenda Ruimte Duin- 
en Bollenstreek'. 

Samenvatting De vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek werken gezamenlijk aan een 
Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek als input voor de Strategische 
Omgevingsagenda Holland Rijnland en het afwegingskader Ruimte. De 
gemeenteraad wordt gevraagd om hierover haar wensen en bedenkingen in te 
dienen, eind januari wordt er een informatieve webinar georganiseerd voor de 
vijf gemeenteraden tegelijkertijd. Daarna vindt (indien gewenst) in de 
onafhankelijke gemeenteraden de discussie plaats over wensen en bedenkingen 
op de Placemat en de Agenda. 
 
Besloten wordt om het agenderingsvoorstel 'Strategische Agenda Ruimte Duin- 
en Bollenstreek' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163971 - 387727 

Onderwerp Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met coronamaatregelen Lisse 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het concept van de "Verordening tijdelijke regeling verruiming 
terrassen in verband met coronamaatregelen Lisse" vast te stellen. 

2. Het onder punt 1. genoemde concept op grond van artikel 4 lid 2 van 
de Inspraakverordening Gemeente Lisse 2005 voor een periode van 
14 dagen voor inspraak ter inzage te leggen.  

Samenvatting De coronacrisis heeft geleid tot regels en richtlijnen wat betreft aan te houden 
onderlinge afstand tussen mensen. Hierdoor kunnen horecaondernemers 
voorlopig ook wanneer zij weer open mogen slechts met een beperkte 
bezettingsgraad werken – zij mogen en kunnen immers maar een beperkt aantal 
gasten ontvangen als gevolg van deze regels en richtlijnen.  
 
Om horecaondernemers gelegenheid te bieden iets meer gasten te kunnen 
ontvangen, is een stelsel ingericht waarbinnen in overleg en op basis van 
tijdelijkheid, flexibiliteit en onder bepaald voorwaarden geen handhaving op 
overtreding zal geschieden waar het de uitstalling van meer terras dan vergund 
is betreft. Dit stelsel is vastgelegd in een tijdelijke beleidsregel, welke wordt 
vastgesteld voor de periode vanaf de dag na bekendmaking tot en met  negentig 
dagen na intrekking of vervallen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. 
Daarnaast vindt verankering plaats via een tijdelijke verordening. Dit 
collegevoorstel richt zich op het raadsvoorstel tot vaststelling van deze 
verordening.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-163986 - 383716 

Onderwerp Agenderingsvoorstel presentatie visie verblijfsrecreatie en processtappen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het agenderingsvoorstel 'Presentatie Visie Verblijfsrecreatie commissie R&I 11 
februari 2021' vast te stellen. 

Samenvatting In februari informeren we de raadscommissie middels een presentatie over het 
proces, de planning en de bevindingen uit de inventarisatie- en analysefase van 
het project visie verblijfsrecreatie. 
 
Besloten wordt om het agenderingsvoorstel 'Presentatie Visie Verblijfsrecreatie 
commissie R&I 11 februari 2021' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163735 - 387482 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 januari 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 januari 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163252 - 381355 

Onderwerp Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek P&C cyclus 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het rapport "Planning & Control in Hillegom en 
Lisse" d.d. 23 december 2020 en de begeleidende brief aan het 
college. 

2. De bestuurlijke reactie op het rapport "Planning & Control in Hillegom 
en Lisse" vast te stellen. 

Samenvatting De Rekenkamercommissie Hillegom/Lisse heeft PBLQ onderzoek laten doen of de 
Planning & Control cyclus in de huidige vorm voldoet aan de informatiebehoefte 
van de raad. Het onderzoek is uitgevoerd voor de gemeenten Hillegom en Lisse. 
De Rekenkamercommissie Hillegom/Lisse doet op basis van het onderzoek 
aanbevelingen over hoe de gemeente c.q. HLTsamen dit kan verbeteren. De 
rekenkamercommissie heeft het rapport aan het college aangeboden voor een 
reactie en het college besluit schriftelijk te reageren op de aanbevelingen uit het 
rapport. Het rapport is nu reeds ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd 
en wordt na de reactie van het college definitief gemaakt. Vervolgens wordt het 
rapport ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 
 
Het college geeft als bestuurlijke reactie op het rapport dat de geconstateerde 
bevindingen en aanbevelingen besproken worden met de auditcommissie om te 
komen tot verbeteringen in de planning en control-cyclus. Tevens is het college 
blij met de geconstateerde positieve ontwikkeling van de planning en control 
cyclus de afgelopen jaren. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164136 - 386576 

Onderwerp Aanwijzing en mandatering toezichthouder kinderopvang ihkv tijdelijke 
maatregelen bestrijding covid 



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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De directeur publieke gezondheidszorg van de GGD (DPG), met 
terugwerkende kracht tot 9 januari 2021, aan te wijzen als toezichthouder zoals 
bedoeld in artikel 1.61 van de Wet Kinderopvang, welke omvat het toezicht op 
de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid 
gestelde regels in de kinderopvang artikel 58r lid 5 Wet publieke gezondheid. 
2. De DPG toestemming te verlenen om één of meerdere GGD-medewerkers te 
machtigen om namens hem als toezichthouder op te treden. 
3. De burgemeester (onder)mandaat te laten verlenen aan de DPG, met 
terugwerkende kracht tot 9 januari 2021, om bevelen te geven op grond van 
artikel 58n Wet publieke gezondheid.  

Samenvatting De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) wijzigt de Wet publieke 
gezondheid (Wpg). In hoofdstuk Va van de Wpg staan onder andere 
maatregelen die genomen moeten worden ter bestrijding van de epidemie. 
Maatregelen in de kinderopvang zijn daar onderdeel van. In het nieuwe artikel 
58r Wpg, geldend vanaf 9 januari 2021, zijn voor toezicht en handhaving op de 
maatregelen de relevante artikelen uit de we kinderopvang van toepassing 
verklaard, o.a. artikel 1.61 Wet Kinderopvang (Wko). Artikel 1.61 Wko regelt dat 
de DPG toezicht houdt op de maatregelen rondom kindcentra. Daarmee lijkt het 
geregeld te zijn dat de DPG van de GGD toezicht houdt op de maatregelen uit de 
Wpg bij kindcentra, maar in de tekst of Memorie van Toelichting van de Twm is 
niet expliciet opgenomen dat de DPG ook krachtens artikel 1.61 Wko bevoegd is 
om toe te zien op maatregelen uit de WPG. Daarom regelen we dat in dit 
collegebesluit.  
Daarnaast mandateren we de bevoegdheid tot bevel aan de DPG. Het is mogelijk 
dat onze gemeente of GGD bekend wordt met een situatie waarbij direct 
ingrijpen nodig is om verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Artikel 58n Wpg 
geeft de burgemeester de bevoegdheid om dan in te grijpen door middel van 
een bevel. De burgemeester kan daartoe ook de toezichthouder mandateren, 
zodat deze ook direct kan ingrijpen wanneer de GGD dergelijke situatie 
aantreft.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160755 - 373389 

Onderwerp Financiële kaderstelling 2022 Verbonden partijen regio Hollands-Midden 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 
kennisgeving aan te nemen; 

2. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regeling ook van 
toepassing te verklaren voor de overige gemeenschappelijke 
regelingen; 

3. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen met 
bijgaande memo ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad. 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de 
jaarlijkse financiële kaderstelling voor de begrotingen van de gezamenlijke 
gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden. De financiële 
kaderstelling geeft de richtlijnen voor het inflatiecijfer dat de 
gemeenschappelijke regelingen mogen gebruikten voor de begroting 2022. 
Daarnaast is er een algemene oproep opgenomen om de financiële problematiek 
van de gemeenten onder de aandacht te brengen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163971 - 383655 

Onderwerp Beleidsregel tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met 
coronamaatregelen Lisse 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beleidsregel "Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband 
met coronamaatregelen" door het college vast te stellen, vanaf de dag 
na bekendmaking van de "Verordening tijdelijke regeling verruiming 
terrassen in verband met coronamaatregelen Lisse" tot en met 
negentig dagen na intrekking of het zonder opvolging van rechtswege 
aflopen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en voorafgaande 
aan deze vaststelling te besluiten om geen inspraak te verlenen op 
voornoemde beleidsregel; 



2. De beleidsregel "Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband 
met coronamaatregelen" door de burgemeester vast te stellen, vanaf 
de dag na bekendmaking van de "Verordening tijdelijke regeling 
verruiming terrassen in verband met coronamaatregelen Lisse" tot en 
met negentig dagen na intrekking of het zonder opvolging van 
rechtswege aflopen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en 
voorafgaande aan deze vaststelling te besluiten om geen inspraak te 
verlenen op voornoemde beleidsregel. 

Samenvatting De coronacrisis heeft geleid tot regels en richtlijnen wat betreft aan te houden 
onderlinge afstand tussen mensen. Hierdoor kunnen horecaondernemers 
voorlopig ook wanneer zij weer open mogen slechts met een beperkte 
bezettingsgraad werken – zij mogen en kunnen immers maar een beperkt aantal 
gasten ontvangen als gevolg van deze regels en richtlijnen.  
 
Om horecaondernemers gelegenheid te bieden iets meer gasten te kunnen 
ontvangen, is een stelsel ingericht waarbinnen in overleg en op basis van 
tijdelijkheid, flexibiliteit en onder bepaald voorwaarden geen handhaving op 
overtreding zal geschieden waar het de uitstalling van meer terras dan vergund 
is betreft. Dit stelsel is vastgelegd in een tijdelijke beleidsregel, welke wordt 
vastgesteld voor de periode vanaf de dag na bekendmaking tot en met  negentig 
dagen na intrekking of vervallen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 In 
deze periode wordt gewerkt aan een aanpassing van het juridisch kader voor de 
verdere periode dat de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID 19’ van kracht is. 
Deze aanpassing vraagt uitvoeriger (raads)besluitvorming dan deze beleidsregel. 
Om te voorkomen dat regelgeving tot het moment van deze 
(raads)besluitvorming ‘knelt’, is deze beleidsregel opgesteld. Echter, ook na een 
meer robuustere verankering zal de beleidsregel noodzakelijk blijven om te 
kunnen voorzien in situaties die alleen op langere termijn steviger in regelgeving 
verankerd kunnen worden.   
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164300 - 386144 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij en Jeugd 27 januari 2021 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
(PHO) Maatschappij en Jeugd van 27 januari 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 27 januari 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij 
en Jeugd via Microsoft Teams plaats. Het college wordt geadviseerd in te 
stemmen met de adviezen die in bijlage 1 zijn verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028447 - 385434 

Onderwerp raadsbrief aanbieding publicatie 'Structuuropgaven Duin- en Bollenstreek' door 
Blaauwberg 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake publicatie 'Structuuropgaven Duin- en 
Bollenstreek' vast te stellen. 
  

Samenvatting Het college informeert de gemeenteraad over een publicatie van Blaauwberg en 
doet een procesvoorstel hoe hiermee om te gaan. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160841 - 385144 

Onderwerp Opsporingsvergunningen aardwarmte Katwijk en Oude Rijn 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van bijgaande concept adviezen, die de 
Omgevingsdienst Haaglanden heeft opgesteld in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland; 

2. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie van de RES Holland 
Rijnland op de twee concept adviezen; 

3. In te stemmen met bijgaande reactie van de gemeenten in de Duin- 
en Bollenstreek, op deze twee concept adviezen; 

4. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet 
juncto artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan 
wethouder Van der Laan voor het (mede) ondertekenen van de 
gezamenlijke reactie van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. 

Samenvatting Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in navolging op de 
aanvragen Leiden2, Leiden3 en Rijnland twee aanvragen voor 
opsporingsvergunningen aardwarmte in onze regio ontvangen. EZK neemt de 
twee aanvragen in behandeling en beoordeelt die op grond van de Mijnbouwwet. 
Conform de Mijnbouwwet worden de aanvragen ter advisering voorgelegd aan 
onder andere de Provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft de 
betreffende gemeenten verzocht om vóór 8 februari 2021 te reageren op haar 
conceptadviezen. Om de reacties kracht bij te zetten is vanuit de Duin- en 
Bollenstreek bijgaande gezamenlijke reactie opgesteld. 
 
In de gezamenlijke reactie laten de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek 
weten dat zij positief staan tegenover initiatieven voor het opsporen en winnen 
van aardwarmte en dat zij de conceptadviezen van de provincie Zuid-Holland 
onderschrijven. Daarnaast herhalen zij hun voorkeur voor opsporingsaanvraag 
‘Rijnland’. Tot slot vragen zij om de aanvraag af te stemmen met andere 
initiatieven. 
 
Het college besluit om:  

1. Kennis te nemen van bijgaande concept adviezen, die de 
Omgevingsdienst Haaglanden heeft opgesteld in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland; 

2. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie van de RES Holland 
Rijnland op de twee concept adviezen; 

3. In te stemmen met bijgaande reactie van de gemeenten in de Duin- 
en Bollenstreek, op deze twee concept adviezen; 

4. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet 
juncto artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan 
wethouder Hoekstra voor het (mede) ondertekenen van de 
gezamenlijke reactie van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163748 - 383034 

Onderwerp Raadsbrief 'Stand van zaken en uitstel Maatschappelijke Zorg' 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief ‘Stand van zaken en uitstel decentralisatie Maatschappelijke Zorg’ 
vast te stellen.  
  

Samenvatting Het afgelopen jaar hebben we ons volop voorbereid op de decentralisatie van de 
Maatschappelijke Zorg die op 1 januari 2022 plaats zou vinden. Tijdens een 
gemeenteraadsavond in oktober 2020 is aangekondigd dat de gemeenteraad in 
januari 2021 een besluit zou moeten nemen, zodat de inkoop van Beschermd 
Wonen gestart kon worden. Onlangs is gebleken dat het verdeelmodel van het 
Rijk later beschikbaar is dan gepland. Dit betekent dat de decentralisatie van 
taken per 1 januari 2022 niet meer haalbaar is. Naar verwachting komt er in het 
eerste kwartaal van 2021 duidelijkheid over het verdeelmodel Beschermd 
Wonen. 
 
Wat betekent dit voor ons? 
Door dit nieuwe tijdpad van de Rijksoverheid is er onvoldoende tijd om de 
gemeenteraad een besluit te laten nemen over de financiële kaders en de 
inkooptrajecten zorgvuldig te kunnen uitvoeren. Daarom is binnen de regio 
Holland Rijnland besloten de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg met 
een jaar uit te stellen tot 1 januari 2023. 
 
Met deze raadsbrief en de bijlage Infographic ‘Doordecentralisatie 
Maatschappelijke Zorg’ willen we de raad over dit uitstel informeren.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-120367 - 381358 



Onderwerp ontwerpbestemmingsplan 3e Poellaan 89 te Lisse 
NL.IMRO.0553.bp3epoellaan89-onx1 

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 "3e Poellaan 89" met 
identificatienummer NL.IMRO.0553.bp3epoellaan89-onx1 te starten door het 
ontwerp zes weken ter inzage te leggen. 
2. de 'nota inspraak Voorontwerp bestemmingsplan 3e Poellaan 89 te Lisse' vast 
te stellen. 
3  de bijgevoegde raadsbrief  inzake het ontwerpbestemmingsplan "3e Poellaan 
89" vast te stellen. 

Samenvatting Op 11 mei 2020 heeft uw college ingestemd met het 
voorontwerpbestemmingsplan en is hiervoor de inspraakprocedure en het 
overleg met de instantiesgestart. De commissie Ruimte en Infra is van het 
besluit op de hoogte gesteld.  
Hieraan voorafgaand heeft uw college in september 2019 ingestemd met het 
principeverzoek van initiatiefnemers voor het realiseren van 4 vrijstaande 
woningen en de bestaande bedrijfswoning als reguliere woning in gebruik te 
nemen. De reden hiertoe is dat de initiatiefnemers in verband met de groei van 
het bedrijf en de toename van de aan- en afvoer van transportbewegingen aan 
de 3e Poellaan de locatie hebben verlaten en zich elders in de streek hebben 
gevestigd. Door deze verhuizing is de locatie aan de 3e Poellaan 89 leeg komen 
te staan. Het ingekomen bouwplan is strijdig met het geldende bestemmingsplan 
"Landelijk Gebied 2012" en de Provinciale verordening Ruimte. Daarnaast is het 
plangebied gelegen binnen de 20 Ke-contour van Schiphol. De initiatiefnemers 
hebben met de provincie en de Greenport OntwikkelingsMaatschappiij (GOM) 
gesprekken gevoerd om te bezien of woningbouw op de leeggekomen 
bedrijfslocatie mogelijk is. Uit de gesprekken met de provincie en de GOM is 
gebleken dat er bereidheid is tot medewerking van het amoveren van de huidige 
bebouwing en de realisatie van maximaal 4 "Greenport Woningen". De 
bestaande bedrijfswoning blijft behouden en krijgt ook een reguliere 
woonbestemming. De mogelijkheid voor het realiseren van 
kassen/bedrijfsgebouwen wordt tegelijk wegbestemd. Als de bedrijfsgebouwen 
eenmaal zijn gesloopt dan kunnen deze niet meer terugkomen.  
 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 30 juli 2020 tot en met 9 
september 2020 ter inzage gelegen voor vooroverleg en inspraak. Gedurende 
deze periode is er 1 inspraakreactie ontvangen van een belanghebbende.  
Besloten wordt om de nota inspraak voorontwerp bestemmingsplan vast te 
stellen en het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter 
inzage te leggen voor zienswijzen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


