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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;Dhr. E. Prins, secretaris;Dhr. J.T.A. van Haaster, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-229673 - 503495 

Onderwerp Projectenboek januari 2022 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het projectenboek januari 2022 vast te stellen. 
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om 
2. Kennis te nemen van het projectenboek januari 2022. 

Samenvatting Het projectenboek is een halfjaarlijks product waarin de status van de grote 
bouwprojecten in de gemeente Lisse inhoudelijk wordt toegelicht. De financiële 
toelichting van de projectenportefeuille maakt onderdeel uit van de paragraaf 
grondbeleid (jaarrekening) en de tussentijdse rapportages. Het projectenboek 
bevat daarnaast overige ruimtelijke ontwikkelingen waarover (nog) geen formele 
afspraken zijn gemaakt en een overzicht van de totale woningbouwproductie. 
Besloten wordt om het projectenboek januari 2022 vast te stellen en het 
projectenboek ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
In het afgelopen halfjaar zijn er bij verschillende projecten stappen gezet. Het 
meest zichtbaar zijn de vorderingen van de bouw van de projecten. Bij Nieuw 
Meerzicht zijn alle woningen inmiddels opgeleverd en wordt de openbare ruimte 
in het 1e kwartaal van 2022 opgeleverd. Bij Elka zijn de woningen, het 
appartementengebouw en de haven bijna klaar voor ingebruikname. Daarnaast 
is in december 2021 de nieuwe Sporthal Ter Specke opgeleverd en in gebruik 
genomen.  
 
Voor andere projecten zijn de afgelopen maanden mijlpalen in de planvorming te 
melden. Zo is het vernieuwende schetsplan voor de nieuwbouwlocatie 
Geestwater gepresenteerd waarin wonen, water en landschap harmonieus met 
elkaar zijn verbonden. Ook is er met Stek een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten voor de herontwikkeling van de voormalige Rembrandtschool naar 
sociale huurappartementen. Verder heeft de gemeenteraad het principebesluit 
genomen om ouderen- en jongerenwoningen aan de zuidoever van de Greveling 
te realiseren.  
 
Het college heeft besloten om het projectenboek januari 2022 vast te stellen en 
ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-226528 - 499381 

Onderwerp Legesverordening Lisse 2022 na Omgevingswet 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegd raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om de Legesverordening Lisse 2022 na Omgevingswet met 
bijbehorende tarieventabel vast te stellen.  

Samenvatting In het raadsvoorstel, dat op 24 februari 2022 wordt behandeld, wordt de 
Legesverordening Lisse 2022 na Omgevingswet met tarieventabel vastgesteld. 
De wijziging is noodzakelijk in verband met de invoering van de Omgevingswet, 
hiervoor is de aangepaste modelverordening van de VNG leges 2022 gevolgd. 
 
Het college besluit de raad voor te stellen om de Legesverordening Lisse 2022 



na Omgevingswet met bijbehorende tarieventabel vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-231516 - 506743 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW d.d. 11 januari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW dd. 11 januari 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-231516 - 506726 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW d.d. 18 januari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW d.d. 18 januari 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-226674 - 506370 

Onderwerp Beleidsplan Duurzame Ontwikkeling Lisse 2022-2026 en Uitvoeringsprogramma 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
 
1. Het Plan Duurzame Ontwikkeling Lisse 2022-2026 vast te stellen en kennis te 
nemen van het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2022-2023. 
 
  

Samenvatting Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen het Beleidsplan Duurzame 
ontwikkeling 2022-2026 vast te stellen en kennis te nemen van het bijbehorend 
Uitvoeringsprogramma 2022-2023. Het college streeft de komende jaren naar 
een nauwe samenwerking met de raad om de duurzame ontwikkeling van Lisse 
als gemeenschappelijk onderwerp van iedereen zo goed mogelijk uit te voeren. 
Met dit plan en het daarbij horende uitvoeringsprogramma geeft het college 
invulling aan de vraag van de raad om meer en concreet stappen te zetten ten 
behoeve van een duurzame toekomst, zodat iedereen ook kan meedoen aan die 
ontwikkeling. De samenwerking met inwoners en bedrijfsleven zal actief benut 
worden om in lijn met de wens van de raad meer concrete resultaten voor Lisse 
te realiseren. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-228981 - 503681 

Onderwerp Evaluatie voorschoolse educatie 2021 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

1. Het evaluatierapport vast te stellen 
2. In te stemmen met de resultaatafspraken 



besluit 3. De raadsbrief 'evaluatie beleid voorschoolse educatie Lisse 2021' vast te 
stellen. 

Samenvatting In februari 2020 heeft de gemeenteraad het onderwijskansenbeleid voor de 
periode 2020-2023 vastgesteld. Onderdeel van het beleid is de uitvoering van de 
voorschoolse educatie (VE). In de nota staat beschreven dat de uitvoering van 
de VE jaarlijks wordt geëvalueerd en dat deze evaluatie aan de raad wordt 
toegezonden. In de nota zijn de elementen waarop wordt geëvalueerd 
beschreven, namelijk: bereik en toeleiding, ouderbetrokkenheid, kwaliteit van de 
uitvoering VE en Doorgaande lijn. Deze elementen komen alle vier terug in het 
evaluatierapport. Daar zijn de resultaatafspraken VVE nog aan toegevoegd, 
omdat dit in 2020 als verbeterpunt is meegegeven door de onderwijsinspectie. 
Eind 2020 was het nog te vroeg om te evalueren, omdat het beleid nog niet 
volledig geïmplementeerd was. In 2021 hebben adviesbureaus Oberon en 
Sardes de gemeente Lisse ondersteund bij het verder implementeren van het VE 
beleid. Deze bureaus hebben als afsluiting van het ondersteuningstraject een 
evaluatierapport opgeleverd, met aanbevelingen. In de raadsbrief staat een 
samenvatting van het rapport en de aanbevelingen. De aanbevelingen zien o.a. 
op het vormgeven van de ouderbetrokkenheid bij anderstalige ouders en het 
organiseren van de doorgaande lijn naar het basisonderwijs. In de bijlage is het 
volledige evaluatierapport en de resultaatafspraken toegevoegd. 
Het evaluatierapport, de raadsbrief en de resultaatafspraken zijn vastgesteld en 
worden aan de gemeenteraad toegezonden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-230924 - 505628 

Onderwerp Besluit en vervolgproces Niet Beveiligde Overwegen Lisse & Hillegom 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake besluit en vervolgproces Niet Actief 
Beveiligde Overwegen Lisse & Hillegom vast te stellen. 

Samenvatting ProRail werkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het 
"Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen" (NABO's). Om de veiligheid te 
vergroten moeten deze onbewaakte "overwegen" gesaneerd of samengevoegd 
en actief beveiligd worden door middel van lichten die gaan knipperen, bellen die 
rinkelen en slagbomen die de weg voor het wegverkeer afsluiten als er een trein 
aankomt. Dé deadline is dat dit in 2023 gerealiseerd moet zijn. Het gaat hier om 
twee NABO's in Lisse en Hillegom tussen Halfweg en de Beeklaan. In eerste 
aanleg waren er drie varianten om te onderzoeken zoals beschreven in de 
raadsbrief van juni. Frederikslaan beveiligen/Lisse beveiligen of een overgang er 
tussenin. Tijdens en na de aangekondigde informatiebijeenkomst voor inwoners, 
belanghebbenden en raadsleden zijn er twee varianten toegevoegd aan het 
onderzoek. Dit betreft een brug over de Leidsevaart en een overgang ten 
noordoosten van de Frederikslaan. Raad, inwoners en belanghebbenden worden 
geïnformeerd over het besluit en het vervolgproces. Besloten wordt om de 
raadsbrief inzake besluit en vervolgproces Niet Actief Beveiligde Overwegen 
Lisse & Hillegom vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-230315 - 504645 

Onderwerp Tweede voortgangsrapportage Aanpak ondermijnende criminaliteit 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De ‘Tweede voortgangsrapportage Aanpak ondermijnende criminaliteit’ 
(bijlage 1a,b) en bijbehorende infographic (bijlage 2) vast te stellen. 
2. De raadsbrief inzake de ‘Tweede voortgangsrapportage Aanpak 
ondermijnende criminaliteit’ vast te stellen (bijlage 3).  
  

Samenvatting Vanaf november 2018 werken we intensief en integraal samen met partners als 
politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Met als doel 
georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. En om deze zoveel 
mogelijk te voorkomen.   
 
Met deze tweede voortgangsrapportage schetsen we een beeld van waar we 
staan na drie jaar aanpak ondermijnende criminaliteit. Dit beeld is positief en 
geeft over het algemeen geen redenen tot wijziging van de aanpak. Een 
toekomstbestendige aanpak vraagt echter wel om het versterken van de 
preventieve aanpak en de verbinding tussen repressie en preventie. Het college 
besluit de tweede voortgangsrapportage, de infographic en de raadsbrief vast te 



stellen en zo kennis te nemen van de voortgang en resultaten van de aanpak. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-230300 - 504609 

Onderwerp Vaststellen Raadsbrief leerlingenvervoer 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De raadsbrief 'leerlingenvervoer' vast te stellen. 

Samenvatting Binnen het leerlingenvervoer kampen we met serieuze uitdagingen om het 
vervoer voor de Lissese kinderen goed te organiseren. Met deze brief informeren 
we de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen over de uitdagingen op het gebied 
van het leerlingenvervoer in de regio. 
De gehele vervoerssector kampt met personeelstekorten. Dit wordt veroorzaakt 
door een combinatie van krapte op de arbeidsmarkt, quarantaine, ziekte en 
verloop in het personeelsbestand. Dit tekort heeft gevolgen voor de kwaliteit van 
het vervoer. De veranderingen en vertragingen als direct gevolg van het 
personeelstekort geeft onrust bij ouders en kinderen. Dit is te merken in de 
toename van klachten en de berichtgeving in de media. Als opdrachtgever 
nemen we deze signalen serieus. De gemeenten hebben het overleg met de 
vervoerder geïntensiveerd zodat samen naar oplossingen gezocht kan worden. 
Het is echter niet de verwachting dat het chauffeurstekort op korte termijn 
opgelost kan worden. Door de vele veranderingen binnen de routeplanning en 
het aantal chauffeurswisselingen in het van belang dat de communicatie richting 
ouders verbetert wordt. Door de vervoerder worden begin 2022 belangrijke 
verbeteringen in de communicatie doorgevoerd. De effecten hiervan verwachten 
we in het eerste kwartaal 2022 al te kunnen merken. Het belang van het kind 
staat voorop. De vervoerder zet zich met veel zorg in om alle uitdagingen het 
hoofd te blijven bieden en de gemeente blijft er op toe zien dat de gemaakte 
afspraken nagekomen worden. 
De raadsbrief is vastgesteld en aan de raden toegestuurd om hen hierover te 
informeren. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-220161 - 486442 

Onderwerp Stand van zaken Schipholdossier 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief 'Stand van zaken in het Schipholdossier' vast te 
stellen en ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting Met deze raadsbrief informeren wij de raad over de belangrijkste ontwikkelingen 
in het Schipholdossier. Besloten wordt om de raadsbrief 'Stand van zaken 
Schipholdossier' vast te stellen en aan de raad te bieden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-215199 - 485589 

Onderwerp Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
1. Kennis te nemen van de verduurzamingsrapportages voor de 
brandweerkazerne, De Waterkanten, het gemeentehuis, theater Floralis en de 
bibliotheek.  
2. In te stemmen met het tot uitvoering brengen van fase 1 van het 
uitvoeringsprogramma  



3. Het benodigde totaal budget van €1.610.263,20 gefaseerd per gebouw in de 
komende kadernota's op te nemen. 
  

Samenvatting Duurzaamheid is een belangrijk gemeentelijk thema. De gemeente Lisse heeft 
de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn en in 2030 al het maatschappelijk 
vastgoed energiezuinig te hebben gemaakt waarvan tenminste drie objecten 
energieneutraal. Het verduurzamen van onze bestaande gemeentelijke 
gebouwen heeft een enorme technische en financiële impact. 
Om hier uitvoering aan te geven is er een start gemaakt met het inventariseren 
van maatregelen en kosten voor een eerste selectie van vijf gebouwen. Deze 
gebouwen zijn: Het gemeentehuis, De waterkanten, Theater Floralis, De 
bibliotheek en de brandweerkazerne. 
 
Om inzicht te krijgen in de (technische) mogelijkheden die er zijn om deze 
ambitie te realiseren, heeft advies- en ingenieursbureau BouAd in onze opdracht 
voor ieder gebouw bijgaande energie-maatwerkadviezen opgesteld. Hierin zijn 
er per gebouw verschillende verduurzamingspakketten uitgewerkt inclusief de 
daarbij behorende kosten en opbrengsten. Op basis van de uitkomsten van de 
pakketten is er een keuze gemaakt voor de meest effectieve en efficiënte variant 
per gebouw.  
De conclusie hiervan is vastgelegd in bijgevoegd uitvoeringsprogramma.  
 
Het uitvoeringsprogramma is opgedeeld in twee fases. Fase 1 betreft de 
gebouwen waarmee direct gestart kan worden. Dit zijn de brandweerkazerne, 
theater Foralis en De Waterkanten. Fase 2 zijn de gebouwen die op een later 
moment aan bod komen, namelijk het gemeentehuis en de bibliotheek.  
In totaal gaat het om een investeringsbudget van €1.610.263,20. Hierin is geen 
rekening gehouden met eventuele subsidies en is er uitgegaan van de huidige 
marktprijzen.  
Het verduurzamen van de gebouwen volgens het uitvoeringsprogramma levert 
in totaal €57.140,00 op aan energiebesparing.  
 
Volledig energieneutraal worden is voor deze vijf panden helaas niet mogelijk 
omdat er niet genoeg dakoppervlak aanwezig is voor het benodigde aantal 
zonnepanelen. Het voorgestelde uitvoeringsprogramma betreft het beste 
alternatief op energieneutraal. Hiermee geven we alsnog uitvoering aan het 
gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. 
 
Het college besluit aan de raad voor te stellen om kennis te nemen van de 
verduurzamingsrapportages, in te stemmen met de uitvoering van fase 1 van 
het voorgestelde uitvoeringsprogramma en het benodigde budget beschikbaar te 
stellen.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163660 - 500438 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Heereweg 423 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het ontwerpbestemmingsplan "Heereweg 423" te Lisse 
NL.IMRO.0553.bpHeereweg423-onx1. vast te stellen.  
2. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan Heereweg 423 te starten 
door het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het ontwerpbestemmingsplan Heereweg 
423 vast te stellen. 

Samenvatting Op 13 apr 2021 heeft u ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan voor 
de realisatie van 4 appartementen in de monumentale bollenschuur 'Dames en 
Werkhoven' aan de Heereweg 423 te Lisse. Op de locatie bevindt zich een 
handels- en exportbedrijf (een voormalig bollenbedrijf) bestaande uit meerdere 
bedrijfsgebouwen. Om de functie wonen in de bollenschuur mogelijk te maken 
moet het geldende bestemmingsplan "Landelijk Gebied" worden herzien. Van 22 
april tot en met 19 mei 2021 heeft het voorontwerp ter inzage gelegen. Er zijn 
geen inspraakreacties binnengekomen. Het college besluit het 
ontwerpbestemmingsplan "Heereweg 423" te Lisse vast te stellen, de procedure 
voor het ontwerpbestemmingsplan Heereweg 423 te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en de raadsbrief inzake het 
ontwerpbestemmingsplan Heereweg 423 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


