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Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-18-064771 - 154307
Collegevoorstel evaluatie duurzaamheidslening
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Beleid en advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de duurzaamheidslening Lisse
2. De raadsbrief en de evaluatie ter kennisgeving door te zenden naar de
raad

Samenvatting

Lisse biedt sinds 2016 een duurzaamheidslening aan, aan haar inwoners. Met
het aanbieden van de lening, biedt de gemeente particuliere woningeigenaren
een aantrekkelijke financieringsmogelijkheid voor het verduurzamen van hun
woning. Aangezien de lening inmiddels al een tijd loopt, hebben wij besloten om
deze in 2018 te evalueren.
De gemeente Lisse beschikt over een totaalbedrag van €300.000 (voor
onbepaalde tijd) voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Op dit
moment (november 2018) is daar nog ongeveer €3.000 van over. In 2019 wordt
er een aanvullend budget van €300.000, conform het Richtinggevend Plan
Duurzaamheid Lisse 2040, in het fonds gestort.
Wij hebben geconstateerd dat in de loop van de jaren er steeds meer
leningsmogelijkheden bij zijn gekomen ten behoeve van het financieren van te
treffen duurzaamheidsmaatregelen. Zo kunnen inwoners op dit moment o.a.
gebruik maken van een landelijke Energiebespaarlening. Vrijwel alle
maatregelen die via de gemeentelijke lening gefinancierd kunnen worden,
kunnen ook via de landelijke regeling gefinancierd worden, hetzij met een hoger
rentetarief en enkele beperkingen bijv. voor zonnepanelen.
Wij verwachten dat hier in de toekomst nog meer mogelijkheden bij zullen
komen. Met name naar aanleiding van het landelijke Klimaatakkoord. Daarom
hebben wij besloten om, ondanks dat de evaluatie hier wel aanleiding tot gaf, nu
nog niet over te gaan tot een wijziging van de verordening en om de
instandhouding/ een eventuele extra uitbreiding van de lening opnieuw te
overwegen wanneer er meer duidelijkheid vanuit het Klimaatakkoord is.
Uiteraard blijven wij de verduurzaming van de gebouwde omgeving actief
aanjagen. Dit doen wij door onze inwoners actief te wijzen op de beschikbare
lokale, landelijke en provinciale financiële middelen en door te gaan met het
uitvoeren van projecten zoals opgenomen in het Richtinggevend Plan
Duurzaamheid Lisse 2040.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-059768 - 155477
Voorontwerpbestemmingsplan Frederikslaan 7 Hillegom
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Frederikslaan
7', NL.IMRO.0553.Frederikslaan7-VOX1.
2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan 'Frederikslaan 7'
te Lisse met de identificatiecode NL.IMRO.0553.Frederikslaan7-VOX1
te starten door het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen

voor inspraak en het vooroverleg met de formele overlegpartners te
starten overeenkomstig artikel 3.1.1. Bro.
3. De Raadscommissie Ruimte en Infra te informeren over dit besluit
conform de bijgaande raadsbrief.
Samenvatting

Op 25 september 2018 heeft uw college besloten in principe medewerking te
verlenen aan het principeverzoek van initiatiefnemer voor het realiseren van een
schuurkas. 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. Verschuiving en uitbreiding van het
bouwvlak is nodig om te voldoen aan de aanvraag.
Om de noodzaak en doelmatigheid van de schuurkas aan te tonen heeft
initiatiefnemer overeenkomstig de voorwaarden van de gemeente de
noodzakelijke onderzoeken laten uitvoeren en een voorontwerpbestemmingsplan
laten opstellen.
Het college besluit in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan,
hiervoor de inspraakprocedure en het overleg met de instanties te starten en de
commissie Ruimte en Infra van dit besluit op de hoogte te stellen. In een
afgesloten anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer
zijn de (financiële) risico's voor de gemeente gedekt.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-18-067847 - 162414
Starten procedure voorontwerpbestemmingsplan "Akervoorderlaan 55a, Lisse"
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan
"Akervoorderlaan 55a, Lisse" met de digitale identificatiecode
NL.IMRO.0553.BPavoorderln55a-vox1.
2. In te stemmen met het starten van de inspraakprocedure en het
vooroverleg met de overlegpartners conform artikel 3.1.1 Besluit
ruimtelijke ordening.
3. De raadscommissie Ruimte en Infra te informeren van dit besluit
conform bijgaande raadsbrief.
Op 1 januari 2015 is op het perceel aan de Akervoorderlaan 55a in Lisse brand
geweest, waarbij een gedeelte van de bedrijfspanden verloren is gegaan. De
eigenaar heeft het voornemen om de bedrijfspanden niet te herbouwen, maar
twee (burger)woningen te realiseren, waarvan één binnen het grondgebied van
de gemeente Teylingen en de ander in het grondgebied van de gemeente Lisse.
Omdat de locatie in het werkingsgebied van de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) valt, is er sprake van één greenportwoning
op de locatie Akervoorderlaan 55a in Lisse en één greenportwoning op de locatie
Akervoorderlaan 57 in Voorhout.
Woningbouw buiten de bebouwingscontouren van de Duin- en Bollenstreek is
volgens het regionaal ruimtelijk beleid, vastgelegd in de Intergemeentelijke
Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG), niet meer toegestaan.
Uitzondering hierop zijn de zogenoemde greenportwoningen.
Aangezien het verzoek past binnen de kaders van de ISG is door het college op
27 juni 2017 besloten om in principe medewerking te verlenen aan de realisatie
van één greenportwoning op de locatie Akervoorderlaan 55a in Lisse.
Inmiddels is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld met de daarbij
behorende omgevingsonderzoeken. Besloten wordt om het wettelijke
vooroverleg en de inspraakprocedure te starten voor het
voorontwerpbestemmingsplan "Akervoorderlaan 55a, Lisse".

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-032641 - 163717
vaststelling bestemmingsplan paraplubestemmingsplan Parkeren Lisse
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

TM Planvorming
de gemeenteraad voor te stellen
1.het paraplubestemmingsplan 'Parkeren Lisse', met identificatiecode
NL.IMRO.0553.pbparkerenlisse-VAX1, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van
het ontwerp-paraplubestemmingsplan;
2. de bevoegdheid tot het vaststellen van de Beleidsregel parkeernormen te
delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
Het college heeft op 30 oktober 2018 besloten om de procedure voor het
ontwerp paraplubestemmingsplan 'Parkeren Lisse' te starten door dit
bestemmingsplan ter inzage te leggen. Hiermee wordt de bestaande
parkeerregeling vastgelegd voor alle Lissese bestemmingsplannen. Dit is nodig
omdat de stedenbouwkundige bepalingen uit de gemeentelijke bouwverordening
zijn vervallen en alle geldende bestemmingsplannen vanaf 1 juli 2018
parkeernormen moeten bevatten. De inzagetermijn voor het ontwerpparaplubestemmingsplan is geëindigd op 20 december 2018. Er is geen
zienswijze ingebracht. Het college wordt verzocht de gemeenteraad voor te
stellen in te stemmen met de ambtshalve aanpassing en voor te stellen
het paraplubestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het
ontwerpparaplubestemmingsplan.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-070364 - 168110
Openbare besluitenlijst 15 januari 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst van 15 januari 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

