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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Dhr. E. 
Prins, secretaris;Mevr. R. Austie, wethouder;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-281609 - 596680 

Onderwerp Herinrichting Spekkelaan 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Inrichting Openbare Ruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Om in te stemmen met ontwerpmogelijkheid 5 en akkoord te gaan met de 
verdere uitwerking daarvan binnen de benodigde financiële middelen.  
2. De raadsbrief 'Voortgang en planning herinrichting planning openbare ruimte 
Ter Specke' vast te stellen.  

  

Samenvatting De werkzaamheden voor de herinrichting rondom de nieuwbouw van het FC 
Lisse sportcomplex en de sporthal zijn in volle gang. Om ook de toegangsweg 
naar het sportpark Ter Specke te verbeteren/ verkeersveiliger te maken willen 
we de Spekkelaan herinrichten. Er zijn nu vijf ontwerpmogelijkheden voor de 
Spekkelaan uitgeschreven met de voor- en nadelen. Op de Spekkelaan is een 
grote verscheidenheid aan weggebruikers zoals tractors, fietsers, vrachtauto's 
en toeristen. De combinatie van uitgangspunten zoals verkeersveiligheid, 
maximaal behoud van bomen en stimuleren van het fietsgebruik past niet in de 
meest ideale vorm van een fietsstraat.  
Het college heeft besloten om in te stemmen met ontwerpmogelijkheid 5, 
de fietsstraat (met aangepaste profielbreedte) in combinatie met tweerichting 
gemotoriseerd verkeer voor de Spekkelaan. En akkoord te gaan met het verder 
uitwerken van dit ontwerp binnen de benodigde financiële middelen en 
daarnaast de raadsbrief 'Voortgang en planning herinrichting planning openbare 
ruimte Ter Specke' vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-286738 - 608824 

Onderwerp voorstel afwijkingsbesluit Ter Specke parkeerterrein deel Gebako 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met het voorstel om de uitvoeringswerkzaamheden voor het 
Gebako deel van het parkeerterrein van sportpark Ter Specke enkelvoudig te 
gunnen aan Ahco Weg- en waterbouw BV. en vast te stellen.  

Samenvatting De 1e fase van de terrein werkzaamheden rondom de nieuwbouw op 
sportcomplex Ter Specke zijn in de afrondende fase. Met deze werkzaamheden 
is het Gebako deel van het terrein nog niet ingericht. Daarmee ontstaat een 
onwenselijke situatie, omdat dit deel wel wordt gebruikt als parkeerplaats, maar 
daarvoor niet geschikt is en potentieel gevaarlijke situaties oplevert voor de 
omgeving.  
Daarom stellen wij voor om de werkzaamheden om het Gebako deel aan te 
leggen direct nadat de terrein werkzaamheden rondom de nieuwbouw zijn 
afgerond. Door deze werkzaamheden uit te laten voeren door Ahco BV is er geen 
sprake van tijdverlies, extra kosten voor tijdelijke maatregelen en worden 
onveilige situaties in de openbare ruimte tot een minimum beperkt.  Daarom 
moet het Gebako deel van de parkeerplaats zo snel mogelijk worden ingericht.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-281187 - 607984 

Onderwerp Zienswijze PZH, herziening ontwerp omgevingsbeleid module 
soortenbescherming 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De zienswijze op de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module 
Soortenbescherming vast te stellen. 

Samenvatting Provincie Zuid-Holland heeft vooruitlopend op de invoering van de 
Omgevingswet het Omgevingsbeleid vastgesteld. In de Omgevingsvisie, de 
Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma is al het beleid dat 
betrekking heeft op de fysieke leefomgeving gebundeld. Wijzigingen van het 
Omgevingsbeleid worden via modules ter visie gelegd en gewijzigd. De meest 
recente wijziging is de Module Soortenbescherming, die van 10 november tot 22 
december ter visie heeft gelegen. 
 
Het provinciale omgevingsbeleid heeft gevolgen voor het gemeentelijke 
omgevingsbeleid, omdat regels uit de provinciale omgevingsverordening in 
gemeentelijke bestemmingsplannen overgenomen moeten worden. Met een 
zienswijze vraagt de gemeente aan Provincie Zuid-Holland meer uitleg over het 
doel en de achtergrond van een van de artikelen, 'rekening houden met 
inheemse biodiversiteit in bestemmingsplannen'.  
 
Voor de gemeente is het behouden en versterken van de biodiversiteit een doel 
dat is opgenomen in de Omgevingsvisie. Deze module ondersteunt de ambities 
die de gemeente zichzelf heeft gesteld, deze hebben onder andere betrekking 
tot natuurinclusieve ontwikkelingen in bestaande en nieuwe woonwijken. 
 
Besloten wordt om de zienswijze op de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid 
Module Soortenbescherming vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-286624 - 606209 

Onderwerp Camera’s in de openbare ruimte tegen bijplaatsingen 

Portefeuillehouder Mevr. R. Austie, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake "Camera’s in de openbare ruimte tegen 
bijplaatsingen van afval" vast te stellen. 

Samenvatting In de raadsvergadering van 5 juli 2022 is de motie aangenomen om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het plaatsen van camera’s in de 
openbare ruimte om bijplaatsingen van afval te voorkomen. Deze raadsbrief 
geeft invulling aan beantwoording van deze motie.  Met de raadsbrief ‘Camera’s 
in de openbare ruimte tegen bijplaatsingen van afval  wordt de raad 
geïnformeerd over de mogelijkheden van het toepassen van cameratoezicht en 
best practices die in den lande reeds worden uitgevoerd. Het college besluit de 
raadsbrief vast te stellen.’ 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-286623 - 606204 

Onderwerp Tussenrapportage omvormen openbare verlichting naar Led 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake "tussenrapportage omvormen openbare 
verlichting naar LED Lisse" vast te stellen. 

Samenvatting Middels deze raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de stand 
van zaken met betrekking tot het verledden van de openbare verlichting en de 
kansen om dit te versnellen. 
 
Het college besluit de raadsbrief "Tussenrapportage  omvormen openbare 



verlichting naar LED Lisse" vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-255360 - 559030 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Loosterweg-Zuid naast nr. 22, te Lisse 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

  

1. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Loosterweg-zuid 
naast de nummer 22, Lisse" met 
identificatienummer: NL.IMRO.0553.BPLstrwegzdnst22-onx1, te 
starten door het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter 
inzage te leggen.  

2. De bijgevoegde raadsbrief over het ontwerpbestemmingsplan 
“Loosterweg-zuid naast de nummer 22, Lisse” vast te stellen. 

Samenvatting Het perceel gelegen aan de Loosterweg-zuid naast de nummer 22 in Lisse heeft 
volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan, deels de bestemming 
‘Bedrijf-Handels –en exportbedrijf’ en deels de bestemming ‘Agrarisch - 
Bollenteelt - bollenzone 1’. Op het perceel is geen bedrijf meer gevestigd.  
Op het perceel gelegen in Lisse en de twee aangrenzende percelen in Voorhout 
(gemeente Teylingen), was één agrarisch handels- en exportbedrijf gevestigd. In 
het verleden is op deze percelen een brand geweest en is de bedrijfsbebouwing 
verwoest. Daarna zijn de drie percelen gelegen in beide gemeenten door 
woonstichting Stek gekocht. 
 
In 2019 hebben Stek en de Greenport ontwikkelingsmaatschappij (hierna: GOM) 
een overeenkomst gesloten voor het opruimen van de nog aanwezige betonplaat 
op het bedrijfsperceel en het omzetten van deze gronden naar eerste klas 
bollengrond en Stek heeft hiervoor een financiële vergoeding ontvangen van de 
GOM. Inmiddels is de betonplaat verwijderd, de gronden gesaneerd en de 
betreffende gronden worden in samenwerking met de GOM omgezet naar 
eersteklas bollengrond. 
 
Voor het omzetten van de bestemming ‘Bedrijf-Handels –en exportbedrijf’ naar 
de bestemming ‘Agrarisch - Bollenteelt - bollenzone 1’, heeft de initiatiefnemer 
een verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan ingediend. De wijziging 
van de bestemming van het perceel past niet binnen het vigerend 
bestemmingsplan. Daarom dient het bestemmingsplan “Landelijke Gebied” Lisse 
te worden herzien om de planologische wijziging van het perceel mogelijk te 
maken. 
Op 4 november 2021 heeft de initiatiefnemer een principeverzoek ingediend 
waarop het college positief heeft besloten. Het ontwerpbestemmingsplan 
“Loosterweg-zuid naast nr. 22, Lisse” voorziet in de planologische wijziging van 
het perceel. De anterieure overeenkomst voor het kostenverhaal is op 13 
oktober 2022 afgesloten met de initiatiefnemer. 
 
Besloten wordt om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
“Loosterweg-zuid naast nummer 22, Lisse” en de procedure met 
identificatienummer NL.IMRO.0553.BPLstrwegzdnst22-onx1, te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen. Tevens 
wordt besloten om de bijgevoegde raadsbrief over het 
ontwerpbestemmingsplan  "Loosterweg-zuid naast nr. 22, Lisse" vast te stellen, 
zodat  de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan wordt geïnformeerd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-283920 - 604390 

Onderwerp Benoeming nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitters commissie 
bezwaren en klachten 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Met ingang van 1 januari 2023 de heer mr. W. van Steenbergen te benoemen 
als voorzitter van de commissie bezwaren en klachten. 
2. Met ingang van 1 januari 2023 de heer mr. W. van den Aardweg en de heer 
mr. R.F. van Rooij te benoemen als plaatsvervangend voorzitters van de 
commissie bezwaren en klachten.  
 
  



Samenvatting De commissie bezwaren en klachten adviseert het college, de raad en de 
burgemeester over bezwaarschriften en klachten. De commissie is onafhankelijk 
en bestaat uit personen die geen binding hebben met het gemeentebestuur. Met 
ingang van 1 januari 2023 legt de huidige voorzitter van de commissie bezwaren 
en klachten zijn functie als voorzitter neer. Het college besluit om met ingang 
van 1 januari 2023 de heer Van Steenbergen te benoemen als nieuwe voorzitter 
van de commissie bezwaren en klachten. Het college besluit verder om de heer 
Van den Aardweg en de heer Van Rooij te benoemen als plaatsvervangend 
voorzitters van de commissie bezwaren en klachten.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


