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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; Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder; 
Mevr. M. Pippel, plv secretaris 
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Zaak / doc nr Z-18-062176 - 195617 

Onderwerp Vervanging van archiefbescheiden Lisse 

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

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stel het Besluit vervanging archiefbescheiden van de gemeente Lisse 
2019 vast met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 
  

Samenvatting Het vervangingsbesluit omvat het vervangen van fysieke documenten door 
digitale exemplaren waarna het papier vernietigd kan worden, het zogenaamde 
vervangingsproces. 
Vervanging voorkomt dat documenten dubbel opgeslagen en beheerd worden en 
er kan geen verwarring ontstaan over welk exemplaar (fysiek of digitaal) het 
origineel is. 
Het opslaan en beheren van informatie heeft de gemeente opgedragen aan 
HLTsamen. Vervanging, ook van te bewaren archiefbescheiden, is een logische 
stap in de wens van de gemeente Lisse en de werkorganisatie HLTsamen om 
steeds meer digitaal te werken en verantwoord digitaal te archiveren.  
Om dit besluit verantwoord te kunnen nemen moet het proces van vervanging 
voldoende gewaarborgd zijn. Hoe dit proces verloopt is in het Handboek Digitale 
Vervanging HLTsamen 2018 beschreven. De beschreven werkwijze is getoetst 
door middel van een audit. Het vervangingsbesluit is een besluit in de zin 
van artikel 1:3 Awb, zoals de toelichting bij artikel 6 van het Archiefbesluit 1995 
vermeldt. Het besluit tot vervanging staat open voor bezwaar. Belanghebbenden 
kunnen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Na bekendmaking 
van het besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van de 
bekendmaking bezwaar indienen. Het besluit treedt in werking de dag na 
bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Vanaf die 
datum past HLTsamen routinematige, digitale vervanging toe. 
Met dit besluit streven we naar een, op termijn, besparing op 
de beheerkosten en kosten van opslag van fysieke archieven. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-094739 - 228852 

Onderwerp Informeren raad over PAS 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken Uitspraak Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) vast te stellen en aan de raad aan te bieden; 
2. de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen 'Gevolgen 
uitspraak Raad van State inzake Programma Aanpak Stikstof (PAS)', d.d. 28 
augustus 2019 ingediend door de heer G. Meiland van CDA, vast te stellen. 

Samenvatting De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 29 mei 2019 
uitspraak gedaan dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor 
toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt omdat het PAS in strijd is 
met Habitatrichtlijn. 
Het PAS is een integraal programma met betrekking tot de aanpak van 
activiteiten die stikstof uitstoten die neerslaat op een Natura-2000 gebied 
(stikstofdepositie). Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van woonwijken en 
wegen, uitbreiding van veehouderijen en industriële activiteiten.  
Stikstofdepositie  kan een negatief effect hebben op de natuur. In veel Natura-



2000-gebieden is sprake van een overschrijding voor stikstof. 
 
De afdeling oordeelt dat het Pas geen rekening houdt met het verschil 
tussen instandhoudingsmaatregelen, passende maatregelen en 
beschermingsmaatregelen in de zin van de Habitatrichtlijn. De verwachte 
voordelen van maatregelen moeten vast staan ten tijde van die beoordeling. 
Daarvan was bij het PAS geen sprake. 
 
Het gevolg van de uitspraak is dat het Programma Aanpak Stikstof  waarin 
onder meer de stikstofberekeningen op Natura 2000-gebieden werd gemaakt, 
buiten werking is gesteld. Een nieuw programma voor de PAS-systematiek  
wordt in september 2019 verwacht. Dit betekent dat alle activiteiten en 
projecten (vergunningen en bestemmingsplannen) die nog niet onherroepelijk 
zijn, moeten wachten tot de PAS-systematiek beschikbaar is. Het wachten 
hierop en het feit dat plannen opnieuw beoordeeld moeten worden, heeft voor 
verschillende plannen tot gevolg dat er vertraging ontstaat. Het is niet 
uitgesloten dat (een deel van) de projecten (in hun huidige vorm voorlopig) niet 
door kunnen gaan. 
Besloten wordt de bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en aan de raad aan te 
bieden. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-096747 - 233849 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Lisse d.d. 10 september 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 september 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


