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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-032641 - 70181 

Onderwerp starten procedure ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan parkeren 
Lisse 

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 Paraplubestemmingsplan 
parkeren Lisse met identificatienummer NL.IMRO.0553.pbpparkerenlisse-ONX1 
te starten; 
2. de raadscommissie Ruimte en Infra in kennis te stellen van dit besluit 
conform bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting Door aanpassing van de Woningwet zijn de stedenbouwkundige bepalingen van 
de gemeentelijke bouwverordening komen te vervallen. Voor het kunnen 
terugvallen op de bouwverordening gold een wettelijke overgangstermijn tot 1 
juli 2018. Na deze datum hebben de stedenbouwkundige bepalingen in de 
bouwverordening hun (aanvullende) werking voor geldende 
bestemmingsplannen verloren. Deze stedenbouwkundige bepalingen kunnen nu 
niet meer dienen als vangnet en moeten (met name de parkeernormen), 
zijn ondergebracht in het bestemmingsplan.  
Op dit moment zijn er geen parkeernormen gekoppeld aan het gebruik van 
gebouwen of gronden. Wij vinden het belangrijk dat die koppeling er wel komt. 
In het paraplubestemmingsplan koppelen we de parkeernormen niet alleen aan 
het bouwen van panden, maar ook aan het gebruik van bestaande gebouwen (of 
gronden). De 'beleidsregel parkeernormen Lisse' die is opgenomen in het 
paraplubestemmingsplan heeft als doel het bewaken van een prettige en 
leefbare leefomgeving. Door een paraplubestemmingplan kunnen we een actueel 
toetsingskader op het gebied van parkeren bieden voor ruimtelijke 
ontwikkelingen in de gemeente Lisse. Het is daarom nodig om voor alle 
bestemmingsplannen waarin nog geen parkeerregeling voor het parkeren 
of laad- en losvoorschriften zijn opgenomen, een paraplubestemmingsplan vast 
te stellen waarin wordt verwezen naar de 'beleidsregel parkeernormen Lisse' .  
 
Besloten wordt om het ontwerp paraplubestemmingsplan parkeren Lisse  met 
daarin opgenomen  de verwijzing naar de parkeerbeleidsregel 
'parkeernormen'  ter inzage te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-052755 - 145861 

Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

- de raadscommissie Ruimte en Infra in kennis te stellen van de aanvraag voor 
een omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor de locatie Heereweg hoek 
Kanaalstraat middels bijgevoegde raadsbrief.  

Samenvatting Op 25 juli 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen van Gotthard vastgoed B.V. te Schiphol voor het realiseren van 
commerciële ruimten op de begane grond en 27 appartementen op de 
verdiepingen op de locatie Heereweg 177-179 Kanaalstraat 1, 3, 5 te Lisse.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-032840 - 146907 

Onderwerp Adviezen portefeuillehoudersoverleg Maatschappij 31 oktober 2018 Holland 
Rijnland en het portefeuillehoudersoverleg Wonen gecombineerd met het 
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij 31 oktober 2018 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen zoals verwoord in bijlage 1 en 2  over het 
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij (regulier) en het 
portefeuillehoudersoverleg Wonen gecombineerd met het PHO Maatschappij op 
31 oktober 2018 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 31 oktober 2018 vindt een portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van 
Holland Rijnland plaats. Tevens vindt een portefeuillehoudersoverleg Wonen 
Holland Rijnland gecombineerd met het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij 
Holland Rijnland plaats. Dit laatste vanwege de concept regionale 
huisvestingsverordening.  In bijlage 1 en 2 staan de ambtelijke adviezen over de 
punten op de agenda's , U wordt geadviseerd om met de adviezen in te 
stemmen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-062157 - 147242 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 23 oktober 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 23 oktober 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


