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Z-20-157902 - 450412 
 
Vaststellen ambitie klimaatadaptatie 
 
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 
 
TM Inrichting Openbare Ruimte 
 
Aan de Raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waar in de raad 

voorgesteld wordt om: 
 
1. De klimaatstresskaarten en onderliggende rapportage voor gemeente 

Lisse vast te stellen. 

2. Het ambitieniveau ‘actief’ uit het adviesrapport strategie en ambitie 

klimaatadaptatie Hillegom, Lisse en Teylingen toe te passen  
3. De ambities op te nemen in de op te stellen omgevingsvisie Lisse 

4. Het adviesrapport geldt als integraal kader bij de herziening van alle 

beheerplannen openbare ruimte. Zodat in de beheerplannen in de breedte de 
vertaling wordt gemaakt naar de toepassing van het ambitieniveau ‘actief’.  
5. Het adviesrapport te gebruiken als basis voor het op te stellen 

uitvoeringsprogramma Waterklimaatprogramma HLTsamen. 
 
Het klimaat verandert er zijn duidelijk trends zichtbaar in Nederland zoals 

oplopende temperatuur, zeespiegelstijging en de hoeveelheid hevige neerslag 

neemt toe. Er wordt op twee manieren gehandeld tot klimaatverandering: het 

zoveel mogelijk beperken van klimaatverandering en de effecten hiervan door 

minder uitstoot van broeikasgassen (mitigatie) en het beter omgaan met de 

effecten door maatregelen te nemen tegen deze klimaatverandering: 

klimaatadaptatie. 
 
In de nota voorstel strategie en ambitie klimaatadaptatie Hillegom, Lisse en 

Teylingen, zie bijlage A, staat de klimaatadaptatiestrategie voor de drie 

ambtelijk samenwerkende gemeenten. Deze strategie is het fundament voor het 

bepalen van concrete maatregelen vanuit alle beleidsterreinen. Deze concrete 

maatregelen worden opgenomen in een uitvoeringsagenda die wordt opgesteld. 

De uitvoeringsagenda is de basis om nadere prioritering aan te geven en 

bestuurlijke keuzes te maken ten aanzien van klimaatadaptatie.  
In het bestuurlijk akkoord Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben alle 

gemeenten in Nederland samen met het bedrijfsleven en inwoners zich 

gecommitteerd zich voor te bereiden op het veranderde klimaat. Het 

commitment zorgt ervoor dat we gezamenlijk als gemeenten, bedrijfsleven en 

inwoners vorm en inhoud geven aan de klimaatadaptatie. Het verankeren van 

klimaatadaptatief handelen zowel in beleid als het handelen in de fysieke ruimte 

moet vanaf 2021 verankerd zijn binnen de gemeente zodat in 2050 Nederland 

klimaatbesteding is ingericht. 
 
Het adviesbureau Nelen & Schuurmans heeft bijgaand voorstel over 

klimaatadaptatie binnen de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen opgesteld. 

Met trendanalyses, modellering en computerberekening is een zo goed mogelijke 

kaart gemaakt en is er inzicht ontstaan in wat de gemeenten in 2050 aan 

wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen kunnen verwachten. Dit heeft 

Nelen & Schuurmans weergegeven in het rapport Stresstest Klimaatbestendig 

Hillegom, Lisse en Teylingen, zie bijlage B, en digitaal vertaald in een online 

atlas 
 
De strategie erop klimaatadaptatie rust hierbij op vier pijlers. 
 

1. Alle nieuwbouw doen we klimaatbesteding;  
2. Bestaand bebouwd gebied maken we klimaatbestendig; 

3. Het buitengebied maken we klimaatbesteding; 

4. De essentiële infrastructuur maken we klimaatbestendig 
 
Voor het uitvoeren van klimaatadaptatieve maatregelen is op het moment in de 

begroting geen budget beschikbaar. Dit houdt dat klimaatadaptatieve 

maatregelen zich nu vertalen in meekoppelkansen in komende en reguliere 
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(onderhouds)projecten die worden uitgevoerd; kansen die tegelijk met het 

project uitgevoerd kunnen worden en een win-winsituatie kunnen bieden. In 

de riolerings-, groen-, water-, wegen- en andere projecten die de komende 

jaren worden opgepakt worden klimaatadaptieve maatregelen als 

meekoppelkansen uitgevoerd en in nieuwe beleidsplannen zullen 

klimaatadaptieve maatregelen worden meegenomen.   
Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-21-199888 - 449942 
 
Vaststellen mobiliteitsvisie Lisse 
 
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 
 
TM Beleid en Advies 
 
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 

voorgesteld om: 

1. De Mobiliteitsvisie Lisse vast te stellen. 
 
In 2020 is gestart met een proces dat moet leiden tot een nieuw 

mobiliteitsplan voor de gemeente Lisse. Dit mobiliteitsplan moet het 

verkeersbeleidsplan uit 2006 vervangen. Voorliggende mobiliteitsvisie vormt de 

basis van dit mobiliteitsplan en verwoordt onze ambities op het gebied van 

mobiliteit. Het gaat daarbij om de volgende vier ambities: 
 

1. Lisse is bereikbaar  
2. Lisse gaat voor duurzame mobiliteit 

3. Lisse heeft een prettige en veilige leefomgeving 

4. Lisse gaat voor acties en toegankelijke mobiliteit 
 
Na vaststelling worden deze ambities vertaald in een mobiliteitsplan waarin 

wordt verwoord op welke wijze deze ambities worden gerealiseerd. 
 
Het college besluit om de Mobiliteitsvisie Lisse ter vaststelling voor te leggen aan 

de raad. 

 
Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-20-139191 - 442466 
 
Rapportages verkeers- en parkeeronderzoek Lisse 
 
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 
 
TM Beleid en Advies 
 
1. Het rapport inzake het Verkeersonderzoek Lisse vast te stellen.  
2. Het rapport inzake het Parkeeronderzoek Lisse vast te stellen. 

3. De bijgaande raadsbrief inzake de Verkeers- en Parkeersrapporten Lisse vast 

te stellen. 
 
Het college besluit om de gemeenteraad per raadsbrief te informeren over 

uitkomsten van het in 2020 uitgevoerde verkeers- en parkeeronderzoek. 

Om inzicht te krijgen in de verkeersdrukte op ons wegennet zijn er in de periode 

september/oktober 2020 verkeerstellingen uitgevoerd. In dezelfde periode is 

door middel van parkeerdrukmetingen ook het gebruik van de openbare 

parkeergelegenheid onderzocht. Hiermee leggen we een goede basis om meer 

data gedreven te kunnen werken. Deze onderzoeken zijn gelijktijdig ook in de 

gemeenten Hillegom en Teylingen uitgevoerd. 
 
Uit het verkeersonderoek blijkt dat op een aantal wegen de verkeersintensiteit 

relatief hoog is ten opzichte van de door het onderzoeksbureau ingeschatte 

wegcapaciteit. Dit betekent niet dat dit direct tot problemen lijdt. Waar nodig 

kan dit verder onderzocht worden. Uit het parkeeronderzoek blijkt dat er vrijwel 

overal voldoende parkeercapaciteit is om tijdens de piekomenten, gedurende de 

nacht voor woongebieden en op de zaterdagmiddag voor winkelgebieden, te 

voorzien in de parkeervraag. Alleen in zuidelijk deel van het deelgebied 

Oranjebuurt, winkelgebied, is een te hoge parkeerdruk gemeten. Hier ligt de 

parkeerdruk boven de 80%. 
 
De uitkomsten van deze onderzoeken zijn samengebracht in twee rapportages.  
De rapportage verkeersonderzoek en de rapportage parkeeronderzoek. 
De onderzoeksrapporten worden door het college vastgesteld en als bijlage 

toegevoegd aan de raadsbrief. We stellen de onderzoeksrapportages vast, zodat de 

uitkomsten van de onderzoeken toegepast kunnen worden bij de uitvoering van de 

dagelijkse werkzaamheden als verkeers- en parkeertoetsing, alsmede voor het 

gebruik bij de totstandkoming van nieuw beleid. De ingewonnen verkeers- en 

parkeerdata wordt ook meegenomen in het nieuwe mobiliteitsplan. 
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Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-21-205224 - 460454 
 
Agendering presentatie regionale mobiliteitsontwikkelingen 
 
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 
 
TM Beleid en Advies 

 
1. Het agenderingsvoorstel 'Presentatie regionale mobiliteitsontwikkelingen' voor 

de commissie Ruimte van 14 september 2021 vast te stellen. 
 
Op het gebied van regionale mobiliteit zijn er veel ontwikkelingen. Er zijn veel 

verschillende partijen bij betrokken met evenzoveel verschillende belangen. Met 

een presentatie aan de commissie ruimte en infrastructuur op 14 september 

worden niet alleen de verschillende ontwikkelingen geschetst, maar ook de 

samenhang en afhankelijk besproken. 
 
Besloten wordt om het agenderingsvoorstel 'Presentatie regionale 

mobiliteitsontwikkelingen' vast te stellen. 
 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-21-198112 - 460250 
 
Herbevestiging Knarrenhof-variant Greveling-Zuid 
 
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 
 
TM Planvorming 
 
1. De Knarrenhof-variant als volwaardige variant mee te nemen bij het 

stedenbouwkundige onderzoek Greveling-Zuid. 

2. De raadsbrief 'Herbevestiging Knarrenhof-variant in stedenbouwkundig 

onderzoek Greveling-Zuid' vast te stellen. 
 
Op 22 juni 2021 is aan de Commissie Ruimte & Infrastructuur een presentatie 

gegeven over het woonconcept Knarrenhof van de Stichting Knarrenhof 

Nederland als vervolg op de participatieavond van 6 april jl. Uit de reacties op de 

presentatie in de raadscommissie blijkt dat het verkennen van een Knarrenhof-

variant als volwaardige variant een goede denkrichting is. Deze variant zal dus 

meegenomen worden in het lopende stedenbouwkundig onderzoek, zodanig dat 

er eind dit jaar een besluit kan worden genomen over de toegevoegde waarde 

van dit woonconcept op Greveling-Zuid/Ruishornlaan 25. 
 
Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-21-197276 - 445891 
 
Herbenoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 
 
TM Vergunningen 
 
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 

raad voorgesteld wordt om: 
 

1. De heer ir. G.K. Tegelberg en de dames ir. K. van de Vrande, ir. C. 

M. de Kovel, ir. E.A.J. Boost en M.M. Franse MSc met ingang van 4 

oktober 2021 voor 3 jaar te herbenoemen als onafhankelijk en 

deskundig lid c.q. vervanger in de gemeentelijke Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie). 

 
Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen, de heer ir. G.K. Tegelberg en de 

dames ir. K. van de Vrande, ir. C.M. de Kovel, ir. E.A.J. Boost en M.M. Franse MSc met 

ingang van 4 oktober 2021 voor 3 jaar te herbenoemen  
als onafhankelijk en deskundig lid c.q. vervanger in de gemeentelijke 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie). 
 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
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Z-21-203014 - 455517 
 
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 juli 2021 

 

 
TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 juli 2021 vast te stellen. 

 
 
 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-21-200941 - 451779 
 
Presentatie Omgevingsvisie 'Samen werken aan een levendig Lisse' 
 
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 
 
TM Planvorming 

 
1. Het agenderingsvoorstel 'Presentatie Omgevingsvisie 'Samen werken aan 

een levendig Lisse' commissie R&I 7 oktober 2021' vast te stellen. 

 
In de commissie R&I en raad van november wordt de omgevingsvisie ter 

besluitvorming aangeboden aan de raad. Voor een presentatie wordt de raad 

ingelicht over het gelopen proces en de inhoud op hoofdlijnen van de 

Omgevingsvisie. 

Besloten wordt om het agenderingsvoorstel 'Presentatie Omgevingsvisie 'Samen 

werken aan een levendig Lisse' commissie R&I 7 oktober 2021' vast te stellen. 
 
Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


