
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 5 juli 2022 

 
 

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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-259526 - 558105 

Onderwerp Beleidsregel winkeltijden gemeente Lisse 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Beleidsregel winkeltijden gemeente Lisse vast te stellen. 
  

Samenvatting In verband met de bijzondere situatie vanwege coronacrisis is het afgelopen jaar 
gebruik gemaakt van tijdelijke beleidsregels. Op basis van deze beleidsregels 
konden winkeliers op zon- en feestdagen open gaan tussen 08.00 uur en 18.00 
uur zonder dat hierop gehandhaafd werd. Deze ervaring met deze ruimere 
winkeltijden is positief geweest. De gemeente wenst een verkenning van de 
wenselijkheid van een verruiming van de openingstijden van winkels (waaronder 
supermarkten). Deze beleidsregel voorziet daarom in een regeling met 
betrekking tot winkeltijden tot het in deze beleidsregel genoemde moment.  
 
Door middel van de Beleidsregel winkeltijden gemeente Lisse, voorziet het 
college in de periode tot het in de beleidsregel genoemde moment. Het college 
besluit om de Beleidsregel winkeltijden gemeente Lisse vast te stellen. De 
Burgemeester besluit om de Beleidsregel winkeltijden gemeente Lisse vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-259428 - 558018 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 27 juni 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst BenW Lisse van 27 juni 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-255602 - 557872 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 leerlingenvervoer 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over het 
leerlingenvervoer die D66 Lisse op 8 juni 2022 heeft gesteld, vast te stellen. 
 
  

Samenvatting Door D66 Lisse zijn op 8 juni 2022 schriftelijke vragen gesteld over het 
Leerlingenvervoer. Het college heeft besloten de beantwoording van de 
schriftelijke vragen vast te stellen.  



 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-202871 - 551122 

Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen voor bouwproject aan de Heereweg 455C 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:   

1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 
2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en 
artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, voor het 
transformeren van de drinkwaterberging naar 5 appartementen aan 
de Heereweg 455C in Lisse, ter inzage te leggen gedurende een 
periode van zes weken. 

2. Het onder punt 1 vermelde ontwerp een dag na de termijn 
waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend de status van 
definitieve verklaring van geen bedenkingen krijgt, ingeval geen 
zienswijzen zijn ontvangen tegen de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen en tegen de betreffende ontwerp 
omgevingsvergunning. 

 
  

Samenvatting Op 29 juli 2021 is een aanvraag bij de gemeente binnengekomen voor een 
omgevingsvergunning. De aanvraag ziet op de omzetting van de waterberging 
naar 5 appartementen aan de Heereweg 455C in Lisse. De drinkwaterberging en 
het pompgebouw is al een tijd niet meer in gebruik. De bedoeling is om deze 
locatie geschikt te maken voor bewoning. De locatie waar de appartementen 
komen, ligt in het binnenstedelijke gebied en grenst aan het landelijke gebied. 
De toegangsweg en de vier bergingen ten behoeve van de woningen liggen in 
het landelijke gebied. Daardoor kan dit plan niet volstaan met een reguliere 
omgevingsvergunningsprocedure.  
 
Om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor de hiervoor genoemde 
activiteiten is een ‘Verklaring van geen bedenkingen' van de gemeenteraad 
nodig. 
 
Besloten wordt om de gemeenteraad voor te stellen een ontwerp ‘verklaring van 
geen bedenkingen' af te geven voor het vergunnen van het plan en het ontwerp 
definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerp ‘verklaring van geen 
bedenkingen' of tegen het betreffende ontwerp omgevingsvergunning geen 
zienswijzen worden ingebracht.   
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-254503 - 550189 

Onderwerp Anterieure overeenkomst Kanaalstraat 33 De Zon 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer ten behoeve van de 
realisatie van 11 appartementen in de panden Kanaalstraat 33  en Van der 
Veldstraat 2 en 2A vast te stellen. 
2. Dat de burgemeester op grond van artikel 171, lid 2 Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder C.P.M. van 
der Zwet voor het ondertekenen van de anterieure overeenkomst. 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2, 
onder b, van de WOO geheimhouding op te leggen op de bedragen in de 
bovengenoemde overeenkomst en al hetgeen hierover is besproken in de 
vergadering, omdat openbaarmaking het financieel belang van de gemeente 
schaadt. De geheimhouding wordt opgeheven zodra het project is gerealiseerd. 
4. Aan wethouder van der Zwet mandaat te verlenen om wijzigingen aan te 
brengen in de bijgevoegde  concept anterieure overeenkomst.  
5. De bijgaande raadsbrief over de anterieure overeenkomst voor de locatie 
Kanaalstraat 33 Van der Veldstraat 2 en 2A vast te stellen. 

Samenvatting Het gemeentelijk monument "De Zon" aan de Kanaalstraat 33, waarin een 
voormalig modewarenhuis was gevestigd wordt de laatste jaren gebruikt als 



galerie. Aan de Van der Veldstraat 2 en 2A bevinden zich een pakhuis en een 
woning. Het pakhuis en de woning worden gesloopt, in het pand "De Zon" wordt 
het aandeel detailhandel verminderd. Aan de Van der Veldstraat worden 2 
appartementsgebouwen gerealiseerd. verdeeld over de 3 panden worden in 
totaal 11 appartementen gerealiseerd. 
In december 2020 heeft het college besloten in principe medewerking te 
verlenen aan het principeverzoek voor het slopen van het pakhuis en de woning 
aan de Van der Veldstraat 2 en 2A, de detailhandel in het pand "De Zon" te 
verminderen en 11 appartementen verdeeld over de 3 panden, te realiseren. 
Vervolgens is door initiatiefnemer op 4 augustus 2021 een aanvraag 
omgevingsvergunning uitgebreide procedure bij ons ingebracht. 
 
Voordat het ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure ter inzage 
wordt gelegd dient een anterieure overeenkomst te zijn aangegaan. In de 
overeenkomst zijn afspraken en voorwaarden voor de realisatie voor de 11 
appartementen vastgelegd. Besloten wordt om wethouder C.P.M. van der Zwet 
te machtigen om voor de locatie Kanaalstraat 33 Van der Veldstraat 2 en 2A de 
anterieure overeenkomst aan te gaan en de raadsbrief ter informatie aan de 
commissie Ruimte en Infra te zenden. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-258020 - 555652 

Onderwerp Invulling en bijbehorende planning van bestuurlijke opdracht Evaluatie ISG 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake de invulling en bijbehorende planning van de 
bestuurlijke opdracht Evaluatie ISG vast te stellen. 

Samenvatting Op 15 maart 2022 heeft het college ingestemd met de Bestuurlijke Opdracht 
Evaluatie Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 
(ISG) en is de raadsbrief inzake de Bestuurlijke Opdracht Evaluatie ISG 
vastgesteld. De raad is via deze raadsbrief geïnformeerd over de bestuurlijke 
opdracht Evaluatie ISG. In de brief is aangegeven dat de raad voor de zomer 
verder zou worden geïnformeerd over de invulling en bijbehorende planning van 
de bestuurlijke opdracht. Middels de raadsbrief 'Invulling en bijbehorende 
planning van bestuurlijke opdracht Evaluatie ISG' wordt daar invulling aan 
gegeven.  
Het college heeft besloten de raadsbrief vast te stellen en aan de raad ter 
informatie aan te bieden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-251225 - 552156 

Onderwerp 12e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het Besluit 12e wijziging Gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst West-Holland. 

2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de 
raad wordt voorgesteld:  

 in te stemmen met het Besluit 12e wijziging Gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst West-Holland. 

Samenvatting  
De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) voert voor een aantal gemeenten en 
de provincie Zuid-Holland taken uit op het gebied van milieu en omgeving. Dit is 
vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling (GR). Alle bestuursorganen van 
de gemeente (college, burgemeester en raad) zijn deelnemer van deze GR. 
Echter, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht mag alleen 
het college deelnemer zijn van deze GR. Door de GR aan te passen, wordt dit 
geregeld. Het college en de burgemeester besluiten om in te stemmen met de 
12e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-
Holland. Het college besluit in te stemmen met de 12e wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland en tevens aan de 
raad voor te leggen een raadsvoorstel, waarin de raad wordt voorgesteld in te 
stemmen met de 12e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst West-Holland. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-251200 - 543056 

Onderwerp Informeren over aanpak voor project 'Loden Leidingen' en delen van mailing aan 
inwoners 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief, inzake de aanpak hoe inwoners van Lisse worden 
geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van loden leidingen in panden van 
voor 1960 en de bijkomende gezondheidsrisico's, vast te stellen. 

Samenvatting Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties heeft gemeenten 
geïnformeerd over de aanwezigheid van loden leidingen in panden van vóór 
1960 en het bijkomende kleine gezondheidsrisico daarvan en riep de gemeenten 
op om inwoners over dit gezondheidsrisico te informeren.  
Het college heeft besloten de raadsbrief vast te stellen, waarin de aanpak over 
het informeren van inwoners wordt toegelicht.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


