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Zaak / doc nr Z-18-047997 - 112212 

Onderwerp uitbreiding bedrijfsgebouw Frederikslaan 7 te Hillegom 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In principe planologische medewerking te verlenen aan het verzoek van 
initiatiefnemer van de Frederikslaan 7 te Hillegom voor: 
    -de uitbreiding van bedrijfsruimte in de vorm van een schuurkas;  
    -het verslepen van het bouwvlak en 
    -het wijzigen van de bestemming Bedrijfs-Handels- en Exportbedrijf naar 
Agrarisch-Bollenteelt-Bollenzone 2 door middel door middel van het opstellen 
van een 'postzegel'bestemmingsplan. 
2. Met initiatiefnemer een overeenkomst te sluiten voordat het 
voorontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht; 
3. De raadscommissie Ruimte en Infrastructuur in kennis te stellen van dit 
besluit conform bijgaande raadsbrief. 
 
  

Samenvatting Bij de gemeente Hillegom is een principeverzoek ingekomen voor de oprichting 
van een schuurkas aan de Frederikslaan 7 te Hillegom. De aangevraagde 
schuurkas is gelegen op het grondgebied van zowel de gemeente Hillegom als 
Lisse. De schuurkas betreft een uitbreiding van de bestaande bebouwing op de 
locatie. De aanvraag is passend binnen het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
1997 van de gemeente Hillegom maar niet binnen het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied 2012 van de gemeente Lisse.  
Voor het gedeelte van de schuurkas op het grondgebied van Lisse is het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied 2012 geldend en heeft de bestemming 
'Bedrijf-Handels- en Exportbedrijf'. De oppervlakte van de schuurkas past niet in 
het ter plaatse aanwezig zijnde bouwvlak. Het huidig gebruik van de te 
bebouwen locatie is voor koude bakken voor opvang en beworteling van dahlia 
stekken. De op te richten schuurkas wordt gebruikt voor het efficiënter handelen 
en werken bij deze werkzaamheden met de dahlia's. 
Om de noodzaak en doelmatigheid aan te tonen hebben wij aan een 
onafhankelijk agrarisch adviesbureau advies gevraagd om na te gaan of de 
uitbreiding van het bedrijf ter plaatse noodzakelijk en doelmatig is. 
Bedrijfseconomisch is de uitbreiding noodzakelijk en doelmatig. Ook  gevraagd 
aan een adviesbureau of landschappelijk inpassing mogelijk is. Een positief 
inpassingsadvies is gegeven. 
Om de oprichting van de schuurkas binnen het bouwvlak op het grondgebied 
 mogelijk te maken is versleping en uitbreiding van het bouwvlak noodzakelijk. 
Tevens zal een bestemmingswijziging voor de gronden waarop de schuurkas 
wordt gebouwd plaatsvinden omdat de huidige bestemming niet juist is.  Door 
een bestemmingsplanwijziging  van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2012 
Lisse wordt deze planologische wijziging mogelijk gemaakt. Na het 
onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan is het mogelijk om een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van de schuurkas te verlenen. Besloten 
wordt in principe planologische medewerking te verlenen aan het verzoek. 
 
   

  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-014290 - 134343 



Onderwerp Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Deelname aan de Brede Impuls Combinatiefuncties voort te zetten in de 
Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022; 
2. De Verklaring deelname ‘Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022’ te 
ondertekenen; 
3. Het huidige ambitieniveau te verruimen naar 120%, wat overeenkomst met 
4,7 fte Buurtsportcoachfunctie; 
4. De Raad na besluitvorming te informeren over het verlengen van de 
deelname aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. 

Samenvatting Per brief (6 juli 2018) heeft het ministerie van VWS de gemeente Lisse verzocht 
voor 15 oktober 2017 aan te geven of en op welke wijze de gemeente Lisse door 
wil gaan met de deelname aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-057817 - 135678 

Onderwerp Opdracht ontschottingsprogramma 2018 - 2019 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de opdracht programma ontschotting 2018 - 
2019. 

2. In te stemmen met het bij de jaarrekening 2018 overhevelen van het 
restant budget ontschotting naar 2019.   

Samenvatting De gemeente wil integrale vraaggerichte ondersteuning en maatwerk 
voor burgers die dat nodig hebben. Het doel van het ontschottingsprogramma is 
er aan bij te dragen dat professionals dit maatwerk leveren en dat zij 
ontschot werken als zij belemmeringen tegenkomen. Het doel is ook dat de 
gemeente haar regels en werkwijzen zo inricht dat dit mogelijk is. Medio 2016 
startte het ontschottingsprogramma in het sociaal domein. Eind 2017 besloot 
het college met het programma door te gaan tot en met 2019. De aanleiding 
daarvoor waren de conclusies en aanbevelingen in rapportage uit 
2017. Het college neemt nu een besluit over een geactualiseerde opdracht.   

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-058039 - 136308 

Onderwerp Routekaart implementatie Omgevingswet 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Kennis te nemen van de routekaart Implementatie Omgevingswet. 

Samenvatting In dit document is het voorbereidingstraject geschetst om te komen tot 
de implementatiestrategie van de omgevingswet. 
De implementatie van de Omgevingswet kent twee trajecten. Het traject waarbij 
het bestuur aan de slag gaat met de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dit 
is gelabeld als het rode traject en er is een blauw traject waarbij de 
consequenties van de invoering van de Omgevingswet voor de organisatie 
HLTsamen zichtbaar worden gemaakt. 
In de komende maanden wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de 
Omgevingswet en de veranderende rol van de raad.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-058397 - 137261 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 18 september 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van de openbare besluitenlijst d.d. 18 september 2018 vast te stellen. 



burgemeester en wethouders 
besluit 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032840 - 137306 

Onderwerp Adviezen portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen zoals verwoord in bijlage 1 over het 
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij op 26 september 2018 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 26 september vindt een portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland 
Rijnland plaats. In bijlage 1 staan de ambtelijke adviezen over de punten op de 
agenda, u wordt geadviseerd hiermee in te stemmen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


