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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. K. van 
der Zwet, wethouder;Mevr. J. Langeveld, wethouder;Mevr. J. van der Laan, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-028724 - 96387 

Onderwerp coÃ¶rdinatieverzoek ontwerpbestemmingsplan omgevingsvergunning en 
Milieueffectrapportage in het kader van het Besluit m.e.r. Achterweg Zuid 66 te 
Lisse 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de raad voor te stellen te besluiten om de 'Coördinatieverordening Lisse 
2013'  toe te passen voor de ontwikkeling aan de locatie Achterweg Zuid 66 te 
Lisse. 
  
  

Samenvatting  De 'Coördinatieverordening Lisse 2013' maakt het mogelijk om op basis van 
artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening meerdere besluiten te 
coördineren. De eigenaar heeft het verzoek bij ons ingebracht om de 
'Coördinatieverordening Lisse 2013' toe te passen en zodoende beide 
planologische procedures zijnde  de bestemmingsplanwijziging en de 
omgevingsvergunning voor het bouwen, samen in één gezamenlijke procedure 
te laten lopen.  
Besloten wordt de raad voor te stellen om de 'Coödinatieverordening Lisse 
2013' toe te passen voor de ontwikkeling aan de locatie Achterweg Zuid 66 te 
Lisse. 
 
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-044356 - 102522 

Onderwerp Aanwijzen leden bestuur HLTsamen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Burgemeester Lies Spruit en wethouder Jeanet van der Laan aan te wijzen als 
lid van het bestuur van werkorganisatie HLTsamen. 
2. Wethouder Kees van der Zwet en wethouder Jolanda Langeveld aan te wijzen 
als plaatsvervangend lid van het bestuur van werkorganisatie HLTsamen. 

Samenvatting Met het aantreden van het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen is 
het nodig nieuwe vertegenwoordigers van Lisse aan te wijzen voor de diverse 
gemeenschappelijke regelingen. Voor de meeste regelingen wijst de raad de 
vertegenwoordigers aan, voor HLTsamen is dat een bevoegdheid van het 
college. Het college wijst burgemeester Spruit en wethouder Van der Laan aan 
als lid en de wethouders Van der Zwet en Langeveld als plaatsvervangende 
leden van het bestuur van HLTsamen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


