
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 4 mei 2021 

 
 

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;Dhr. E. Prins, secretaris;Dhr. J.T.A. van Haaster, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-173523 - 418974 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 april 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 april 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-167646 - 418841 

Onderwerp Agenderingsvoorstel Commissiebehandeling RES 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel "Commissiebehandeling RES 1.0" 
  

Samenvatting Om de gemeenteraad te informeren over de voorliggende Regionale 
Energiestrategie (RES 1.0) wordt voorgesteld om de RES 1.0 te behandelen in 
de commissievergadering van 20 mei 2021.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161950 - 416841 

Onderwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau ongewijzigd vaststellen 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau' (NRD) voor de milieueffectrapportage 
voor de Omgevingsvisie Lisse vast te stellen. 
2. De Nota van Beantwoording als bedoeld in artikel 5 Inspraakverordening vast 
te stellen. 

Samenvatting In het kader van de voorbereiding van de Omgevingsvisie Lisse hebben we de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld om de procedure van een 
milieueffectrapportage (m.e.r.)-procedure te doorlopen. In de periode van 11 
maart tot en met 22 april 2021 heeft de NRD voor een ieder ter inzage gelegen. 
Er is een zienswijze binnengekomen die wordt beantwoord in de Nota van 
Beantwoording. 
 
Het college besluit om de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau' (NRD) voor de 
milieueffectrapportage voor de Omgevingsvisie Lisse en de Nota van 
Beantwoording als bedoeld in artikel 5 van de Inspraakverordening vast te 
stellen. 
  



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-173794 - 416175 

Onderwerp (L) Late aanlevering vergaderstukken bestuurlijke regionale overleggen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de brief ‘Late aanlevering 
vergaderstukken bestuurlijke regionale overleggen’ te sturen. 

Samenvatting De stukken vanuit Holland Rijnland voor de verschillende bestuurlijke overleggen 
worden té vaak te laat aangeleverd. Door de late aanlevering van de 
vergaderstukken moet het ambtelijk advies in zeer korte tijd geformuleerd 
worden. Er is eigenlijk geen tijd om een en ander ambtelijk en bestuurlijk binnen 
de  gemeente (of als regio gemeenten) met elkaar te bespreken. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-052755 - 415438 

Onderwerp Omgevingsvergunning Kanaalstraat 1-7 hoek Heereweg 177-179 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgaande raadsbrief inzake de wijziging van de verleende 
omgevingsvergunning voor de locatie Kanaalstraat hoek Heereweg vast te 
stellen. 

Samenvatting Op 29 november 2020 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen van Gotthard vastgoed B,V, voor het wijzigen van de verleende 
omgevingsvergunning uitgebreide procedure.  De gevraagde wijziging betreft de 
realisatie van een parkeergarage met 20 parkeerplaatsen en de indeling van de 
commerciële ruimten op de begane grond. Door woon-werkunits op de begane 
grond en 1e verdieping te realiseren kan het gebouw met ca. 0,80 meter worden 
verlaagd. Besloten wordt de bijgevoegde raadsbrief over de wijziging van de 
verleende omgevingsvergunning vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


