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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-131113 - 394855 

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 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  
 
1. Geen wensen en bedenkingen in te dienen op de Strategische Agenda Ruimte 
Duin- en Bollenstreek 

Samenvatting De vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben gezamenlijk gewerkt aan 
een Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek als input voor de 
Strategische Omgevingsagenda Holland Rijnland en het afwegingskader Ruimte. 
Eind januari is er een informatieve webinar georganiseerd voor de vijf 
gemeenteraden tegelijkertijd, in februari is de commissie in de gelegenheid 
gesteld om in gesprek te gaan met het college over de Strategische Agenda.  
 
Besloten wordt om aan de raad voor te leggen om geen wensen en bedenkingen 
in te dienen op de Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-165780 - 397150 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 februari 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 februari 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-167754 - 397064 

Onderwerp Commissie inzake RES & Uitgangspunten LES/TVW 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel "Commissie inzake RES & 
Uitgangspunten" 

Samenvatting Om de gemeenteraad te informeren over de kansenkaart RES en de 
uitgangspunten LES/TVW worden deze onderwerpen op 4 maart 2021 behandeld 
in de commissie R&I. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-134378 - 390460 

Onderwerp Voorlopige uitkomsten participatie energietransitie "Maatschappelijke 
Haalbaarheid" 

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 Voorlopige uitkomsten participatie 
energietransitie "Analyse maatschappelijke Haalbaarheid" vast te stellen (bijlage 
1). 

Samenvatting In oktober 2020 is gestart met het participatietraject voor de RES, LES en TVW, 
kortom de energietransitie. De resultaten van de eerste fase van dit 
participatietraject zijn verwoord in de concept "Analyse maatschappelijke 
haalbaarheid". Met bijgevoegde raadsbrief informeren we de raad over de eerste 
fase van het participatietraject. 
Besloten wordt om: Bijgevoegde raadsbrief inzake Voorlopige uitkomsten 
participatie energietransitie "Analyse maatschappelijke Haalbaarheid" vast te 
stellen (bijlage 1). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134378 - 387363 

Onderwerp Raadsvoorstel vaststellen "uitgangspunten Lokale Energiestrategie en 
Transitievisie Warmte" 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De bijgevoegde notitie “Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievi
sie Warmte” vast te stellen. 

Samenvatting In mei 2020 zijn we gestart met het opstellen van de Lokale Energiestrategie 
(LES) en Transitievisie Warmte (TVW). In september 2020 is het college en de 
raadscommissie geinformeerd over het proces om te komen tot de LES en TVW. 
In het najaar van 2020 heeft er onder inwoners en stakeholders participatie 
plaatsgevonden. Op basis van deze participatie, bestaand beleid en 
onderzoeksrapporten zijn de uitgangspunten Lokale Energiestrategie en 
Transitievisie Warmte opgesteld. Besloten wordt om aan de raad voor te leggen 
het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld wordt om: De 
bijgevoegde notitie "Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievisie 
Warmte" vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160706 - 395719 

Onderwerp Agenderingsvoorstel bespreking rapport "Toekomstbestendig begroten" en 
bijbehorend plan van aanpak 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het agenderingsvoorstel "Toekomstbestendig begroten commissie M&F 
16 maart 2021" vast te stellen. 

Samenvatting In maart informeren we de raadscommissie middels een presentatie over de 
actuele financiële meerjaren beeld van de gemeente, de belangrijkste 
bevindingen uit het rapport "Toekomstbestendig begroten Lisse" en het plan van 
aanpak voor het verdere vervolg. Tevens wordt de raadscommissie gevraagd om 
input te leveren op het plan van aanpak. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-004448 - 395356 

Onderwerp Adviesrecht gemeenteraad onder de omgevingswet 



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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de te hanteren strategie omtrent het implementeren van 
het adviesrecht van de raad onder de Omgevingswet. 
2. De huidige verklaring van geen bedenkingen als uitgangspunt te hanteren en 
deze om te vormen conform de wettelijke verplichtingen onder de 
Omgevingswet. 

Samenvatting In essentie blijft na inwerkingtreding van de Omgevingswet de rolverdeling 
tussen de gemeenteraad en het college van B&W onveranderd, maar de rol van 
de gemeenteraad bij initiatieven die afwijken van het Omgevingsplan wijzigt wel. 
Voor aanvragen die in strijd zijn met het Omgevingsplan, de zogenaamde 
‘buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’, is door de komst van de 
Omgevingswet echter geen instemming meer van de gemeenteraad nodig. In de 
plaats daarvan komt er een adviesrecht van de gemeenteraad.  
De raad zal voor inwerkingtreding van de omgevingswet moeten bepalen voor 
welke buitenplanse initiatieven een bindend adviesrecht van de raad geldt. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166723 - 393163 

Onderwerp Vaststellen zienswijze Lisse Ontwerp – Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze van de gemeente Lisse op 
Ontwerp – Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening; 
2. Bijgevoegde raadsbrief inzake zienswijze gemeente Lisse op Ontwerp – 
Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening vast te stellen. 

Samenvatting Op 13 januari 2021 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de 
'Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening' gepubliceerd. In het Ontwerp 
staat in hoofdlijnen hoe de structuur en benutting van het Luchtruim verbeterd 
kan worden. De Luchtruimherziening is nog in ontwerpfase. Het ministerie van 
I&W biedt dan ook de mogelijkheid om zienswijze in te dienen. De gemeente 
Lisse is participant in de Bestuurlijke Regie Schiphol en het Bestuurlijk 
vooroverleg Schiphol cluster Zuidwest. Wij sluiten ons aan bij de zienswijzen van 
deze twee gremia, maar hechten ook waarde aan het inbrengen van een eigen 
zienswijze. 
Besloten wordt om in te stemmen met de zienswijze van de gemeente Lisse op 
de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-067847 - 386551 

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Akervoorderlaan 55a, Lisse" 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de gemeenteraad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld om:  

1. De Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan 
"Akervoorderlaan 55a, Lisse" vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan "Akervoorderlaan 55a, Lisse" met 
identificatiecode NL.IMRO.0553.bpavoorderln55a-vax1 gewijzigd vast 
te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
"Akervoorderlaan 55a, Lisse". 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd. 

Samenvatting Op 15 januari 2015 is op het perceel aan de Akervoorderlaan 55a in Lisse brand 
geweest, waarbij een gedeelte van de bedrijfspanden verloren is gegaan. De 
eigenaar heeft het voornemen om de bedrijfspanden niet te herbouwen, maar 
twee (burger)woningen te realiseren waarvan één binnen het grondgebied van 
de gemeente Lisse en de ander op het grondgebied van de gemeente Teylingen. 
Omdat de locatie in het werkingsgebied van de Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) valt, is er sprake van één greenportwoning 
op de locatie Akervoorderlaan 55a in Lisse en één greenportwoning op de locatie 
Akervoorderlaan 57 in Voorhout. Hiervoor is ook een overeenkomst met de GOM 
gesloten. 



 
Omdat het verzoek past binnen de kaders van de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG) is door het college op 27 
juni 2017 besloten om in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van 
één greenportwoning op de locatie Akervoorderlaan 55a in Lisse. Vervolgens is 
een bestemmingsplan opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Na 
collegebesluit van 22 januari 2019 is het voorontwerpbestemmingsplan ter 
inzage gelegd voor inspraak en voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. 
Naar aanleiding van deze terinzagelegging is één inspraakreactie 
binnengekomen en zijn drie vooroverlegreacties ontvangen. Naar aanleiding van 
de inspraakreactie is het bestemmingsplan niet aangepast. De 
vooroverlegreacties en de reactie van de Omgevingsdienst West-Holland gaven 
wel aanleiding om de toelichting op het bestemmingsplan aan te passen. 
 
In de periode van 3 juli 2019 tot en met 13 augustus 2019 heeft het 
ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze 
periode is één zienswijze ingebracht. Naar aanleiding van de ingediende 
zienswijze hebben de afgelopen anderhalf jaar gesprekken plaatsgevonden 
tussen de verschillende betrokken partijen. Uiteindelijk is op 7 januari 2021 een 
aanvullende brief op de zienswijze toegezonden aan de gemeente Lisse. Deze 
aanvulling heeft betrekking op de gemaakte afspraken tussen de verschillende 
partijen. Van de vooroverlegpartners is geen reactie ontvangen op het 
ontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is een 
'Nota beantwoording zienswijzen' opgesteld, waarbij de zienswijze is 
samengevat. De zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De 
nota is als bijlage bij de toelichting toegevoegd aan het bestemmingsplan. 
 
Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen de 'Nota beantwoording 
zienswijzen bestemmingsplan "Akervoorderlaan 55a, Lisse" vast te stellen, het 
bestemmingsplan "Akervoorderlaan 55a, Lisse" gewijzigd vast te stellen ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, geen exploitatieplan vast te stellen 
en de indiener van een zienswijze over dit besluit te informeren. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


