BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

10 mei 2022

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

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

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-22-249695 - 540415
Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 3 mei 2022

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst BenW Lisse van 3 mei 2022 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-246836 - 537880
Zienswijze GR KDB herziene begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 Lisse
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
herziene begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de
gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de
gemeenteraad van Lisse het recht om een zienswijze in te dienen op de herziene
begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke
regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB). Het geven van een zienswijze
geeft de gemeenteraden de mogelijkheid te sturen op de gemeenschappelijke
regeling. Wij stellen voor als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de
raad instemt met de herziene begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023
GR KDB, daarbij meegevend: Dat hoewel het tekort verklaarbaar is, wij graag
willen dat de uitvoeringsorganisatie Provalu scherper aan de wind vaart, kritisch
de ontwikkelingen binnen de sector volgt en hierop anticipeert, meer
ondernemerschap toont en actief op zoek gaat naar mogelijke nieuwe
financieringsbronnen en/of subsidies van derden (rijk) om de tekorten op te
vangen. We zien dat de prestatie-indicatoren zijn opgenomen in de herziene
begroting 2022. Opvallend is, dat deze prestatie indicatoren ontbreken in de
ontwerpbegroting van 2023. We vertrouwen er op dat prestatie indicatoren
alsnog worden meegenomen in toekomstige verantwoordingsdocumenten.
Op grond van art. 37 van de GR KDB dient eens in de 5 jaar een evaluatie plaats
te vinden. Graag vernemen wij van het bestuur hoe deze evaluatie vorm en
inhoud gaat krijgen.
Er is een structureel tekort op de begroting van de GR KDB, door meer
ondernemerschap te tonen kan de GR KDB meer inkomsten vergaren. Het
college besluit het raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de raad
voorgesteld wordt om als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad
instemt met de herziene begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de
GR KDB.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-247917 - 537289

Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Benoeming leden commissie bezwaren en klachten/aanwijzing plaatsvervangend
secretaris/intrekken aanwijzingen
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Juridische Zaken
1. De heer mr. R.F. van Rooij en mevrouw mr. H.W.Q. Seijsener met ingang van
1 juni 2022 tot 1 juni 2026 te benoemen als lid van de commissie bezwaren en
klachten.
2. Mevrouw mr. A. M. van der Weijden aan te wijzen als plaatsvervangend
secretaris van de commissie bezwaren en klachten voor de duur van haar
dienstverband bij HLTsamen.
3. De aanwijzing als plaatsvervangend secretaris van de commissie bezwaren en
klachten van de volgende personen in te trekken:
- mevrouw A. Star
- mevrouw A. Romijn
- de heer J. Moraal
- mevrouw S. Mulder
- de heer N. Fokke
- de heer P. Koomen
- mevrouw J. Renger
- de heer A. Sulaiman

Samenvatting

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

De commissie bezwaren en klachten adviseert het college, de raad en de
burgemeester over bezwaarschriften en klachten. Deze commissie is
onafhankelijk en bestaat uit personen die geen binding hebben met het
gemeentebestuur. De commissie bestaat uit tien leden. Van acht leden loopt hun
benoemingstermijn op 1 januari 2025 af. Deze termijn kan niet meer verlengd
worden. Vanwege de continuïteit is het wenselijk om tijdig nieuwe leden te
benoemen. Het college besluit om de heer mr. R.F. van Rooij en mevrouw mr.
H.W.Q. Seijsener met ingang van 1 juni 2022 tot 1 juni 2026 te benoemen als
lid van de commissie bezwaren en klachten.
Ter ondersteuning van de commissie bezwaren en klachten besluit het college
tevens om mevrouw A. van der Weijden aan te wijzen als plaatsvervangend
secretaris van de commissie bezwaren en klachten.
Tot slot besluit het college om van een aantal personen de aanwijzing als
plaatsvervangend secretaris in te trekken, omdat zij deze werkzaamheden niet
meer uitvoeren.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-178290 - 536829
Vaststelling bestemmingsplan Middenweg 21 Lisse
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. De 'Nota van beantwoording van de zienswijzen' inzake bestemmingsplan
'Middenweg 21 te Lisse' vast te stellen.
2. Het bijgevoegde en bij het raadsbesluit behorende bestemmingsplan
'Middenweg 21 te Lisse' met de planidentificatie ML.IMRO.0553.bpMiddenweg21vax1 gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen, met inachtneming
van de bijgevoegde en bij het raadsbesluit behorende 'Nota van beantwoording
van de zienswijzen'.
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
De eigenaar van de locatie Middenweg 21 te Lisse heeft de bedrijfsvoering
beëindigd. Hierdoor zijn de aanwezige schuren en kassen leeg komen te staan.
Met de bedrijfsbeëindiging en de sloop van de bedrijfsgebouwen wordt bereikt
dat verouderde bedrijfsbebouwing wordt gesaneerd. Na het onherroepelijk zijn
van het bestemmingsplan is het mogelijk om de bestaande bedrijfsgebouwen te
slopen, de huidige bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere woning, het
bouwvlak te verkleinen, een Greenportwoning te realiseren en de bestemming
van het grasland achter de woningen naar ‘Agrarisch-Grondgebonden
Veehouderij-Glastuinbouw-concentratiegebied’ zonder bouwvlak, te wijzigingen.
Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen om de "Nota van
beantwoording van de zienswijzen' inzake bestemmingsplan 'Middenweg 21 te
Lisse' vast te stellen en aan de raad voor te leggen om het bestemmingsplan
'Middenweg 21 te Lisse' gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen
en geen exploitatieplan vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

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

Samenvatting

Besluit

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

Z-20-137708 - 534732
Ontwerpwijzigingsbestemmingsplan Meer en Duin 263 te Lisse,
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming
1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan "Meer en Duin 263" te Lisse;
2. de procedure voor het wijzigingsplan "Meer en Duin 263" te Lisse met
identificatiecode NL.IMRO.0553.bpmeerendin263-on01 te starten door het
ontwerpbestemmingsplan voor zienswijze vrij te geven, door het
ontwerpbestemmingsplan op grond van afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht ter inzage te leggen;
3. de bijgevoegde raadsbrief inzake ontwerpwijzigingsplan "Meer en Duin 263"
vast te stellen.
In het in 2018 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan
"Bedrijventerreinen Lisse" is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de
aanwezige massagesalon op Meer en Duin 263. Massagesalons zijn niet
wenselijk op het bedrijventerrein. De ruimtelijke uitstraling van de functie, de
dienstverlenende uitstraling, is onwenselijk en niet passend op deze locatie
binnen het bedrijventerrein. Bij eerdere vaststelling van het vigerende
bestemmingsplan zijn geen nieuwe dienstverlenende functies toegestaan en is
gehandhaafd op dienstverlenende functies die niet passen binnen de
functionaliteit van het bedrijventerrein.
Besloten is in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan, de procedure voor
het ontwerpwijzigingsplan te starten door het plan ter inzage te leggen en de
raad te informeren conform de vastgestelde raadsbrief.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-217118 - 481383
Handhavinguitvoeringsprogramma 2022 Lisse (HUP 2022)
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. Het "Handhavinguitvoeringsprogramma 2022 Lisse" vast te stellen
2. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen
Het college van burgemeester en wethouders is, op grond van het besluit
omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor),
verplicht jaarlijks een handhavinguitvoeringsprogramma vast te stellen. Het
Handhavinguitvoeringsprogramma 2022 (HUP 2022) is een uitwerking van het
Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid (VTH beleid). Het HUP 2022
beschrijft de werkzaamheden voor de Buitengewoon opsporingsambtenaren
(BOA’s) en Bouw- en woningtoezichtinspecteurs (BWT’ers).
Het college heeft besloten het handhavinguitvoeringsprogramma 2022 vast te
stellen en de raad te informeren met een raadsbrief.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-217126 - 481396
Evaluatie Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 Lisse
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. De "Evaluatie Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 Lisse" vast te stellen
2. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen
Aan het begin van het jaar 2021 is het Handhavinguitvoeringsprogramma 2021
(hierna: HUP 2021) vastgesteld . Met een uitvoeringsprogramma wordt het
handhavingsbeleid geconcretiseerd en het omvat de werkzaamheden voor de
Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en Bouw- en
woningtoezichtinspecteurs (BWT’ers) voor het jaar 2021. Met de “Evaluatie van
het handhavinguitvoeringsprogramma 2021” wordt inzicht gegeven in de
behaalde resultaten door de BOA’s en BWT’ers vanuit het HUP 2021.
Het college heeft besloten de evaluatie van het
handhavinguitvoeringsprogramma 2021 vast te stellen en de raad te informeren

met een raadsbrief.
Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-194153 - 527348
Vaststellen bestemmingsplan "Haven 4, Lisse"
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming
Aan de gemeenteraad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de
raad wordt voorgesteld om:
1. De nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
"Haven 4, Lisse" en ontwerp-omgevingsvergunning "Haven 4, Lisse"
vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan "Haven 4, Lisse" met identificatiecode
NL.IMRO.0553.bphaven4-vax1 gewijzigd vast te stellen ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan "Haven 4, Lisse".
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen, omdat kostenverhaal anderszins is verzekerd.
Op 18 januari 2022 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan
"Haven 4, Lisse" middels de coördinatieregeling in procedure te brengen. De
ontwikkeling voorziet in de bouw van een appartementencomplex met 29
woningen en 2 kluswoningen. Daarbij is rekening gehouden met het in 2020
door de gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteitsplan Haven-Grachtweg.
Naast het ontwerpbestemmingsplan heeft ook de ontwerp-omgevingsvergunning
ter inzage gelegen. Van 26 januari 2022 tot en met 8 maart 2022 hebben het
ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage
gelegen. In deze periode is één zienswijze ingediend. De beantwoording van
deze zienswijze is vastgelegd in de nota van beantwoording zienswijzen en is
een bijlage bij het vast te stellen bestemmingsplan. In verband met de komst
van een aangepaste AERIUS-berekeningstool is de oude stikstofberekening
vervangen door een nieuwe stikstofberekening, dit leidt tot een wijziging van het
bestemmingsplan. Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen om de
nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen, het bestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en geen
exploitatieplan vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

