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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Een initiatiefnemer (een bouwbedrijf) is voornemens om aan de Heereweg 178-180 in 

de bebouwde kom van Lisse een tweetal nieuwe wooneenheden te realiseren. Deze 

worden grotendeels binnen de bestaande bebouwingstructuur op deze locatie gereali-

seerd. 

Het toevoegen van twee nieuwe woningen is op grond van het bestemmingsplan 

‘Centrum Lisse 2011’ echter niet mogelijk. Om die reden is een nieuwe planologische 

procedure noodzakelijk. 

Met toepassing van artikel 2.1 eerste lid onder c, in samenhang met artikel 2.12 eerste 

lid onder a sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan hier-

voor een omgevingsvergunning worden verleend. Hiervoor is het opstellen van een 

ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voor-

ziet hierin. 

1.2 Ligging projectgebied 

De locatie is gelegen binnen de kern van Lisse. De locatie is gelegen aan de Hee-

reweg, die kan worden beschouwd als een belangrijke historische route binnen Lisse 

en als een aanloopstraat naar het centrum. De bebouwing langs de Heereweg ken-

merkt zich door een afwisseling van woningen en winkelpanden. Ter plaatse van het 

projectgebied bevindt zich momenteel een pand waar onder meer een winkel in kin-

derkleding is gevestigd. Op de onderstaande kaart staat de locatie globaal weergege-

ven. 

 

 

Luchtfoto met globale aanduiding projectlocatie  
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 

BP Centrum Lisse 2011 

Het besluitgebied is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Centrum Lisse 2011’. Dit 

bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Lisse d.d. 29 november 

2012 (en onherroepelijk geworden d.d. 7 augustus 2013).  

 

 

Uitsnede uit verbeelding vigerend bestemmingsplan ‘Centrum Lisse’ met globale aanduiding 

projectlocatie  

 

Binnen dit bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming ‘Gemengd’. Hier zijn di-

verse centrumfuncties toegestaan, zoals detailhandel, dienstverlening en kantoren. 

Wat betreft wonen is maximaal het bestaande aantal woningen, uitsluitend vanaf de 

tweede bouwlaag, toegestaan. De maximale goothoogte van de gebouwen is 7 m. 

 

Tevens is sprake van een archeologische dubbelbestemming. Hierop wordt nader in-

gegaan in paragraaf 4.4.1. 

 

Toetsing 

De beoogde twee wooneenheden zijn nieuw en zijn hiernaast allebei gelegen op de 

begane grond. Om deze redenen zijn deze niet mogelijk op grond van het bestem-

mingsplan. Er is daarom besloten tot het voeren van een omgevingsvergunningproce-

dure met afwijken bestemmingsplan.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0553.bpcentrumlisse2011-ohx1
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1.4 Leeswijzer 

Deze ruimtelijke onderbouwing is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken. Na dit in-

leidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de bestaande ruimtelijke en functionele situa-

tie in het projectgebied beschreven. Daarnaast komen in dit hoofdstuk de toekomstige 

ruimtelijke ontwikkelingen aan bod door middel van een projectbeschrijving. Hoofd-

stuk 3 gaat in op het relevante ruimtelijke beleid. In hoofdstuk 4 komt de haalbaarheid 

van het project aan de orde, oftewel de omgevings- en milieuaspecten. In hoofdstuk 5 

wordt de economische uitvoerbaarheid besproken. Hoofdstuk 6 bevat ten slotte een 

conclusie en motivatie van het project.  
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2 Bestaande en toekomstige situatie 

2.1 Bestaande situatie 

2.1.1 Ruimtelijke structuur 

Lisse 

De kern Lisse is ontstaan op een strandwal. Deze oorsprong is, ondanks het feit dat 

de strandwallen veelal zijn afgegraven ten behoeve van de bollenteelt, nog steeds 

zichtbaar in de langgerekte structuur van de kern. De langgerekte Heereweg (één van 

de oudste en voornaamste nederzettingsassen) die in noord-zuidrichting evenwijdig 

aan de kustlijn loopt, laat zich er bijvoorbeeld door verklaren. 

 

 

Kaartbeeld bestaande ruimtelijke structuur en aanduiding projectgebied 

 

In de huidige situatie is Lisse een middelgrote kern met circa 20.000 inwoners. Het is 

tevens verreweg de grootste kern van de gelijknamige gemeente.  

 

Het centrum van Lisse kan in drie deelgebieden worden ingedeeld, deze staan in de 

navolgende kaart aangeduid: 

1. Centrumgebied of kerngebied (rood): waar commerciële, maatschappelijke en 

symbolische functies bijeen liggen; 

2. Woongebied in een schil daaromheen (groen): waar in hoofdzaak woningen aan-

wezig zijn; 

3. Bedrijfsgebied (paars): waar in hoofdzaak bedrijfsvestigingen gevestigd 

zijn/waren. 

 

De belangrijkste noord-zuid as (Heereweg) en oost-west as (Kanaalstraat) zijn hierbij 

eveneens aangeduid. Onderhavig projectgebied is binnen het centrum gelegen en ligt 

direct aan één van de twee belangrijke assen (de Heereweg). 
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Ruimtelijke structuur Lisse met aanduiding projectgebied 

 

Projectgebied 

Het projectgebied bevindt zich aan de Heereweg, zoals gesteld een belangrijke histo-

rische route, die deel uitmaakt van het centrum van Lisse. Ter hoogte van het project-

gebied is sprake van een min of meer gesloten bebouwingsfront aan weerszijden van 

de straat, een redelijk smal wegprofiel (éénrichtingsweg met aan één zijde parkeren) 

en een karakter van een centrumstraat (wonen, maar ook veel winkels). 

 

  

Straatbeeld Heereweg Straatbeeld Heereweg t.h.v. projectgebied 

 

In het bestaande gebouw Heereweg 178 is momenteel een winkel in kinderkleding 

gevestigd (voorheen bevond zich hier een fysiotherapiepraktijk). Op de verdieping be-

vindt zich een bestaande woning. Het bestaande gebouw Heereweg 180 heeft een 

onderdoorgang op de begane grond. Ook hier bevindt zich op de verdieping een be-

staande woning. Hieronder is een afbeelding opgenomen van de gevels van de ge-

bouwen vanaf de Heereweg. 

 



SAB 8  

 

  

Foto van bestaande locatie 

 

 
Bestaande gevel Heereweg 

2.2 Toekomstige situatie 

Aanleiding 

Aanleiding voor het project vormt het feit dat de bebouwing momenteel deels leeg 

staat. Er is daarom behoefte aan een nieuwe invulling. Deze is gevonden door om-

vorming van een deel van de bebouwing voor twee wooneenheden. 

 

Beschrijving project 

Het project betreft de realisatie van twee nieuwe wooneenheden op de locatie 

Heereweg 178-180. De eerste woning wordt gerealiseerd ruwweg op de locatie van 

de bestaande onderdoorgang Heereweg 180. Deze onderdoorgang wordt hiermee als 

het ware ‘opgevuld’. De tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in het bestaande 

achterste deel van het gebouw Heereweg 178. Het achterterrein achter de bebouwing 

wordt heringericht als tuin, parkeerterrein en locatie voor 4 nieuwe bergingen (voor de 

2 bestaande en 2 nieuwe woningen). 
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Nieuwe gevel Heereweg 

 

De nieuwe woning Heereweg 180 is in hoofdzaak gericht op de Heereweg. De nieuwe 

woning wordt in hoofdzaak gericht op het achterterein aan de zijde van de 

Westerdreef en is ook op die wijze ontsloten. 

 

De onderstaande situatietekening brengt in beeld hoe het terrein wordt ingericht. 

 

 
Situatietekening nieuwe situatie 
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3 Beleid en regelgeving 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het onderhavige project kort getoetst aan het geldende beleid 

c.q. regelgeving.  

3.2 Bovenlokaal beleid 

3.2.1 Rijksbeleid 

SVIR en Barro 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2011) heeft als doel een concurre-

rend, bereikbaar, leefbaar & veilig Nederland tot en in 2040 te realiseren. De centrale 

visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange termijn (2028): 

1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van 

de ruimtelijk-economisch structuur van Nederland; 

2. Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 

waarbij de gebruiker voorop staat; 

3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke 

en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Binnen deze drie doelstellingen zijn 12 nationale belangen geformuleerd. Los hiervan 

is tevens een dertiende nationaal belang geformuleerd: de zorgvuldige afwegingen en 

transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. 

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende uitspraken uit de SVIR. Het Barro bevat regels die rechtstreeks door-

werken op ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen.  

Het nationaal belang 13 is in de Barro nader vormgegeven middels de ladder duurza-

me verstedelijking, die een uitwerking vormt van de “SER” ladder. Deze is van toe-

passing op projecten die voorzien in binnenstedelijke en buitenstedelijke woningbouw. 

Uitgangspunt is dat ontwikkelingen in beginsel binnen het bestaand bebouwd gebied 

gerealiseerd dienen te worden. Indien er geen ruimte voor handen is, er geen moge-

lijkheden zijn voor herstructurering, transformatie en verdichting en de nut en nood-

zaak is aangetoond en voldaan is aan de ruimtelijke kwaliteitseisen kan buiten be-

staand bebouwd gebied worden ontwikkeld. 

 

Toetsing rijksbeleid 

Onderhavig project raakt geen nationaal belang. De ladder duurzame verstedelijking 

hoeft niet te worden doorlopen, gezien de beperkte omvang van het project (2 woon-

eenheden) en de ligging in bestaand stedelijk gebied. 
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3.2.2 Provinciaal beleid 

Provinciale structuurvisie en ruimtelijke verordening 

De provinciale structuurvisie bevat het beleid tot 2020 met een doorkijk tot 2040, 

waarbij het accent ligt op sturing vooraf en sturing op kwaliteit.  

De kern van de visie legt de nadruk op het ontwikkelen van een samenhangend ste-

delijk en landelijk netwerk, waarin het goed wonen, werken en leven is voor de inwo-

ners. Hierdoor wordt de internationale concurrentiepositie versterkt. Pijlers hierbij zijn 

klimaatbestendigheid en duurzaamheid. Kenmerkend hierbij zijn voor de provincie een 

goede bereikbaarheid en een divers aanbod van woon- en werkmilieus in een aan-

trekkelijk landschap met ruimte voor natuur en water. Een brede landbouw is een dra-

ger van het landschap. 

 

Door middel van het benoemen van uitgangspunten van de huidige tijd en van toe-

komstige ontwikkeling is gekomen tot een vijftal hoofdopgaven: 

 concurrerend en aantrekkelijk internationaal profiel; 

 duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie; 

 divers en samenhangend stedelijk netwerk; 

 vitaal, divers en aantrekkelijk landschap; 

 stad en land verbonden. 

 

Deze hoofdopgaven zijn uitgewerkt tot praktische opgaven zoals het aantrekken en 

behouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid, het zorgen voor kwalitatief en kwan-

titatief afgestemde woonmilieus, het verbeteren van interne en externe bereikbaarheid 

en het creëren van agglomeratievoordelen en het op peil houden van het voorzienin-

genniveau voor het stedelijk gebied.  

Vervolgens worden de verschillende ambities tot 2040 op tafel gelegd, waarna de vi-

sie tot 2020 in hoofdlijnen wordt uitgewerkt. 

 

De provincie kiest ervoor om verstedelijking zo veel mogelijk in bestaand bebouwd 

gebied te concentreren. Hiermee wordt de kwaliteit van het bebouwde gebied behou-

den en versterkt. De bebouwingscontouren geven de grens van de bebouwingsmoge-

lijkheden voor wonen en werken weer. Deze zijn strak getrokken om het bestaand 

stedelijk gebied en de kernen. 

 

De provinciale ruimtelijke verordening stelt algemene regels aan bestemmingsplannen 

met als doel het veilig stellen van provinciale belangen in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening.  

 

Toetsing provinciaal beleid 

Onderhavig project behelst de toevoeging van twee wooneenheden binnen het be-

staande stedelijke gebied van Lisse. In algemene zin past dit binnen de uitgangspun-

ten van het provinciale beleid. 
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3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Toekomstvisie Lisse 2020 (2009) 

In deze visie beschrijft de gemeente het sociaal-economische, toeristische en ruimte-

lijke gewenste beeld van Lisse in 2020. De toekomstvisie onderscheidt drie hoofd-

doelstellingen: 

 bloeiend, bruisend en goede kwaliteit; 

 ruimte; identiteit, kwaliteit, ontmoeten en verbinden; 

 economie en toerisme: van Flower Science tot bruisend centrum. 

 

Voor het centrum van Lisse geldt het beleidsvoornemen om hier een bruisend cen-

trum te realiseren. Vanwege de beperkt beschikbare ruimte streeft Lisse ernaar, om 

zo efficiënt mogelijk om te gaan met de ruimte. Dit kan tevens de levendigheid bevor-

deren (meer activiteit). 

 

De woningbouwopgave van Lisse dient te worden afgestemd op de regio. In de ge-

meente Lisse wordt vooral ingezet op het accommoderen van de eigen woningbouw-

behoefte en een bescheiden groei. Vanwege de beperkt fysieke uitbreidingsruimte zet 

Lisse in 2020 vooral in op bijzondere woonvormen. De woningen die worden gebouwd 

passen verder bij de lokale identiteit en bijzondere kwaliteiten van Lisse. 

De eigen woningbouwbehoefte wordt in 2020 gekenmerkt door vergrijzing en vergroe-

ning. Dit betekent bijzondere eisen aan het woningaanbod: kleinere woningen, betaal-

bare woningen en woningen in de buurt van voorzieningen.  

3.3.2 Woonvisie Lisse (2011) 

De woonvisie 2011 is een sterk uitvoeringsgericht beleidsdocument en zoekt nadruk-

kelijk aansluiting bij de behoefte op de woningmarkt. De gemeente geeft aan welke 

woningen nodig zijn om de Lissenaren die nu en de komende jaren een woning zoe-

ken te huisvesten. Er wordt duidelijk gemaakt welke van deze woningen er al staan en 

welke woningen nog toegevoegd moeten worden. Bijzondere aandacht krijgen de 

huisvesting van starters, huishoudens met een middeninkomen en ouderen met en 

zonder zorgvraag.  

 

De ambities in de woonvisie worden aan de hand van de volgende vijf thema’s geclus-

terd:  

 

A  doelgroepen:  

 vergroten kans voor starters de komende drie jaar;  

 behoud voldoende sociale huurwoningen voor huisvesting lage inkomens; 

 meer mogelijkheden voor middeninkomens voor een wooncarrière binnen de 

gemeente; 

B  wonen, zorg en welzijn: 

 voldoende passende woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen; 

 in 2020 voldoen aan (lokale) vraag naar woonvormen met zorg; 

 twee woonservicegebieden in Lisse;  

C  bestaande voorraad:  

 woningvoorraad in 2020 op een hoger energetisch niveau; 
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D  nieuwbouwprogramma:  

 vaststellen nieuwbouwprogramma met woningen waar op lange termijn behoef-

te aan bestaat; 

 vergroten realisatiekans projecten sociale woningbouw; 

E  woon- en leefomgeving:  

 verbeteren kwaliteit van de woon- en leefomgeving. 

3.3.3 Welstandsnota (2012) 

In deze nota worden welstandscriteria gesteld aan gebouwen en aan de omgeving om 

de beeldkwaliteit van gebouwen en straten te beheren en te verbeteren. De nota is 

opgebouwd uit algemene- en gebiedsgerichte welstandscriteria. Bij verbouw en 

nieuwbouw dient tevens te worden getoetst aan de specifieke criteria op gebiedsni-

veau uit de Welstandsnota. De algemene welstandscriteria zijn gericht op het realise-

ren van een evenwichtige relatie tussen vorm, gebruik en constructie, alsmede gelet 

op de omgeving en de sociaal-culturele context. Verder wordt gekeken naar materiaal, 

textuur, kleur en licht; deze aspecten ondersteunen het karakter van het bouwwerk 

zelf en de ruimtelijke samenhang met de omgeving. 

 

Voor het dorpsachtige deel van het centrum van Lisse rond de Heereweg en de Ka-

naalstraat zijn er aanvullende gebiedscriteria, waarbij de nadruk ligt op behoud van 

het individuele en afwisselende, dorpse karakter. Hoofdgebouwen zijn georiënteerd op 

de belangrijkste openbare ruimte; er is horizontale scheiding tussen onderbouw en 

kap en de begane grondlaag van het gebouw is afgestemd op de geleding, ritmiek en 

stijl van de gevel. Verder dienen luifels en andere horizontale elementen niet door te 

lopen over meerdere panden. Het materiaalgebruik dient aan te sluiten op het traditio-

nele beeld ter plaatse. Voorts worden voor reclame-uitingen en rolhekken- en luiken 

aanvullende eisen gesteld. 

 

Voor het lint aan de Heereweg zijn nog weer aanvullende criteria opgesteld die het 

waardevolle cultuurhistorische karakter moeten waarborgen. Hiermee wordt zowel ge-

streefd naar behoud en versterking van de cultuurhistorisch waardevolle bouw als 

naar een betere inpassing van de nieuwbouw in het traditionele gevelbeeld.  

 

De waarde van het centrum van Lisse is samenvattend grotendeels bepaald door de 

sterke hoofdstructuur van de Heereweg en Kanaalstraat en het contrast met de grote-

re open ruimten met markante gebouwen. Behoud en versterking van de cultuurhisto-

risch waardevolle structuur en bijbehorende individuele bebouwing met bij steden-

bouwkundige aanleidingen een markant accent, is een belangrijk beleidsuitgangspunt. 

Voor het centrum van Lisse geldt gelet op bovenstaande een bijzonder welstandsni-

veau. Hiermee wordt zowel gestreefd naar behoud en versterking van de cultuurhisto-

risch waardevolle bouw als naar een betere inpassing van de nieuwbouw in het tradi-

tionele gevelbeeld. 
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3.3.4 Toetsing gemeentelijk beleid 

Onderhavig project past goed binnen het gemeentelijke beleid. Er is sprake van de 

realisatie van bijzondere woonvormen (kleine woningen op de begane grond) die zeer 

geschikt zijn voor ouderen die dicht in de buurt van voorzieningen willen wonen. 

Hiernaast kan verwacht worden dat onderhavig project past binnen de kaders van de 

welstandsnota.  
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4 Omgevings- en milieuaspecten 

4.1 Inleiding 

In een ruimtelijk plan moet doorgaans aandacht worden besteed aan milieu- en om-

gevingsaspecten.  

Onderhavig project betreft een kleinschalig project: de realisatie van twee nieuwe 

wooneenheden in het centrum van Lisse, grotendeels in bestaande bebouwing. Om 

die reden wordt in dit hoofdstuk kort aan alle uitvoeringsaspecten getoetst. Bij elk as-

pect zal kort het algemene kader worden toegelicht waarna een korte toetsing van het 

onderhavige project plaatsvindt. 

 

Er wordt aandacht besteed aan de volgende thema's: 

 Bodem; 

 Water; 

 Archeologie en Cultuurhistorie; 

 Externe Veiligheid; 

 Bedrijven en milieuzonering; 

 Geluid; 

 Luchtkwaliteit; 

 Natuur en Flora & Fauna; 

 Bedrijven en milieuzonering; 

 Kabels en leidingen; 

 Verkeer en parkeren. 

4.2 Bodem 

Algemeen 

In het kader van een ruimtelijk plan moet zijn aangetoond dat de bodem en het 

grondwater geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Hiertoe is het uitvoeren van een 

verkennend milieukundig bodem- en grondwateronderzoek noodzakelijk. Dit onder-

zoek moet uitwijzen of de locatie mag worden aangewend voor de gewenste ontwik-

keling. 

 

Toetsing  

De bodem dient geschikt te zijn voor het voorgenomen gebruik, in dit geval wonen. In 

dit kader zijn reeds diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Hiervan wordt hieronder 

een kort verslag gedaan. 

 

Verkennend bodemonderzoek en partijkeuring 

Er zijn een verkennend bodemonderzoek en een partijkeuring uitgevoerd in het kader 

van onderhavig project. In het rapport Plan van aanpak Sanering (zie de navolgende 

subparagraaf) wordt verslag gedaan van deze verrichte onderzoeken.  
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Aan de hand van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek (milieukundig 

bodemonderzoek, IDDS, 1309F707/RKO/rap1.1 d.d. 16 juni 2014) kan het volgende 

worden geconcludeerd: 

 Bovengrond: In de bovengrond zijn plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde 

materialen waargenomen. Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal 

zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen. De bovengrond is 

licht verontreinigd met kobalt, koper, kwik, nikkel en PAK, plaatselijk sterk veront-

reinigd met lood en zink en is niet verontreinigd met de overige onderzochte zware 

metalen, PCB’s en minerale olie. 

 Ondergrond: In de ondergrond zijn plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde 

materialen waargenomen. In het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen 

asbestverdachte materialen waargenomen. De ondergrond is licht verontreinigd 

met koper, kwik en zink, plaatselijk sterk verontreinigd met lood, en is niet veront-

reinigd met de overige onderzochte zware metalen, PCB’s, PAK en minerale olie. 

 Grondwater: Het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte zware meta-

len, vluchtige aromaten, VOCl en minerale olie. 

 

De verhoging met lood valt mogelijkerwijs te relateren aan de bijmengingen met bo-

demvreemde materialen in de bodem. Mogelijkerwijs zijn betreffende bijmengingen 

aangebracht ter ophoging / versteviging (stadskern). Door de aanwezigheid van bij-

mengingen komt de verhoging met lood en zink naar alle waarschijnlijkheid in vari-

erende mate voor in diverse lagen. 

 

Voor het buitenterrein is een partijkeuring verricht (kenmerk 1309F707/RKO/rap2), 

welke apart is gerapporteerd. Hieruit blijkt dat de gehaltes gemiddeld onder de inter-

ventiewaarde liggen. Hiermee is aangetoond dat er geen sprake is van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat geen sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het kader van de herinrichting 

van de locatie dienen de, op de locatie aanwezige bodemverontreinigingen te worden 

gesaneerd tot een voor het toekomstig gebruik van de locatie acceptabel kwaliteitsni-

veau. 

 

Plan van aanpak sanering 

Er is een Plan van Aanpak
1
 opgesteld voor de sanering van de met lood verontreinig-

de grond ter plaatse van het projectgebied. In het plan van aanpak zijn de sanerings-

doelstelling, de saneringsmaatregelen, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

gedurende de sanering beschreven zodat de beschreven bodemsanering handhaaf-

baar en uitvoerbaar is.  

Het onderhavig Plan van Aanpak dient bij de voornoemde instantie ter beoordeling te 

worden voorgelegd. Na goedkeuring van het Plan van Aanpak door het bevoegd ge-

zag kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering dient een eva-

luatierapport te worden opgesteld, dat door het bevoegd gezag dient te worden be-

oordeeld. 

 

 

                                                      
1
  Plan van Aanpak voor de werkzaamheden op de locatie Heereweg 178 te Lisse, IDDS, 

1 september 2014, kenmerk 1407G459/JWI/rap1. 
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Akkoord Plan van aanpak 

Per brief van 29 september 2014
2
 heeft de omgevingsdienst West-Holland aangege-

ven in te kunnen stemmen met het plan van aanpak voor de sanering. De werkzaam-

heden dienen zoals in het plan van aanpak besproken te worden uitgevoerd. 

 

Besluit bodemkwaliteit 

In het bijzonder wordt gewezen op het Besluit bodemkwaliteit. Indien er grond wordt 

afgevoerd of toegepast op een locatie, dan dient dit plaats te vinden conform de van 

overheidswege gestelde regels. 

 

Conclusie 

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor onderhavig project. Wel dient er nog 

een sanering te worden uitgevoerd. Het evaluatierapport dient na afloop ter beoorde-

ling te worden voorgelegd aan de Omgevingsdienst West-Holland. 

4.3 Water 

Algemeen 

In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water moet bij ruimtelijke ontwikke-

lingen middels hydrologisch onderzoek worden aangetoond, dat de waterhuishouding 

niet negatief wordt beïnvloed door de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Dit is vastge-

legd in het procesinstrument de Watertoets. In de waterparagraaf moeten de resulta-

ten van deze toets worden opgenomen, waaronder het wateradvies van de waterbe-

heerder. 

 

Toetsing  

Onderhavig project heeft een geringe betekenis voor de waterhuishouding. Het project 

wordt grotendeels gerealiseerd binnen de bestaande bebouwingsstructuur. De be-

staande locatie is nu al grotendeels bebouwd/verhard, waardoor de totale oppervlakte 

aan bebouwing / verharding niet toeneemt. Om die reden is het niet nodig om com-

penserende waterberging te realiseren in het kader van onderhavig project.  

 

Conclusie 

Het aspect ‘water’ leidt niet tot belemmeringen voor onderhavig project. 

4.4 Archeologie en Cultuurhistorie 

4.4.1 Archeologie 

Algemeen 

Bij een ruimtelijk project moet, conform de Wet op de archeologische monumenten-

zorg, vooraf worden beoordeeld of er eventueel sprake is van archeologische waar-

den.  

 

                                                      
2
  Brief beoordeling plan van aanpak isolatie verontreinigingen Heereweg 178-180 te Lisse, 

omgevingsdienst West-Holland, 29 september 2014, kenmerk 2014021659 
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Toetsing 

De gemeente Lisse heeft samen met de gemeente Hillegom en Noordwijkerhout een 

Nota Archeologie opgesteld. De nota resulteert in een archeologische beleidskaart 

waarin per gebied de archeologische verwachting wordt weergegeven. In het vigeren-

de bestemmingsplan ‘Centrum Lisse 2011’ is aan de gebieden met een archeolo-

gische verwachting de regel gekoppeld, dat bij omgevingsvergunning voor bouw- en 

aanlegwerkzaamheden de eis gekoppeld kan worden dat het overleggen van een ar-

cheologisch onderzoeksrapport noodzakelijk is (artikel 40 van de Wet op de archeolo-

gische monumentenzorg). 

 

Uitsnede archeologische verwachtingskaart  

 

Onderhavig projectgebied is aangemerkt als gebied met een hoge archeologische 

verwachting. In het bestemmingsplan is hieraan de dubbelbestemming ‘Waarde - Ar-

cheologische verwachting 4’ gekoppeld. Dit betekent dat er een archeologisch onder-

zoek vereist is voor plannen groter dan 50 m
2
 (en dieper dan 30 cm beneden maai-

veld).  

 

Bij onderhavig project worden twee wooneenheden gerealiseerd. De onderstaande 

tekening brengt het totale project met betrekking tot de beoogde grondafdekking in 

beeld. 
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Schema grondafdekking projectgebied 

 

De mate en totale oppervlakte van de bodemverstoring is echter beperkt. Dit wordt 

hieronder toegelicht: 

 Voor de achterliggende woning (die is gericht op de Westerdreef) vindt geen 

grondwerk plaats. De woning wordt gerealiseerd binnen het bestaande gebouw. 

 Voor de woning aan zijde van de Heereweg (ter plaatse van de bestaande onder-

doorgang), zal wel enige verstoring plaatsvinden van de bodem, aangezien hier 

een nieuwe betonvloer wordt gerealiseerd. De oppervlakte hiervan is beperkt tot 

circa 70 m
2
. Op deze locatie is echter een aantal jaar geleden reeds graafwerk ver-

richt, om de tijdelijke staalconstructie voor stabiliteit van de bovenwoningen te rea-

liseren. Deze staalconstructie ligt ook onder maaiveld. De onderstaande foto’s ge-

ven een beeld van deze situatie.  

 

   

 

   

Foto’s van een deel van de vrijgemaakte staalconstructie 
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Een reële aanname is dat minimaal de helft van de betreffende gronden ter hoogte 

van de bestaande onderdoorgang door de aanleg van deze tijdelijke staalconstruc-

tie reeds verstoord zijn tot een diepte van zeker 50 centimeter onder maaiveld.  

Bij de beoogde aanleg van de nieuwe betonvloer zal eveneens niet dieper dan 

50 centimeter onder maaiveld worden gegraven. Gesteld kan dan ook worden dat 

deze verstoring maximaal nog circa 35 m
2
 groot is, aangezien zoals gesteld, kan 

worden aangenomen dat minimaal de helft van het totale oppervlak van de bodem 

onder de onderdoorgang reeds recent is verstoord. 

 Wat betreft het binnenterrein kan worden gesteld, dat dit verhard blijft zoals het nu 

reeds is. Ten behoeve van de realisatie van de houten bergingen, zullen alleen 

houten staanders in de bodem worden aangebracht tot circa 0,50 meter beneden 

maaiveld. De oppervlakte van deze verstoring blijft zeer beperkt tot maximaal 

slechts enkele vierkante meters. 

 

Gezien het voorgaande kan worden geconcludeerd dat bij onderhavig project de bo-

demverstoring minder dan 40 m
2
 is. Hiermee is het op grond van het vigerende be-

stemmingsplan niet nodig om een archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit onder-

zoek wordt hiernaast ook niet zinvol geacht, aangezien kan worden verwacht dat op 

de enige locatie waar in de bodem zal worden gegraven (ter hoogte van de onder-

doorgang) de bodem reeds is geroerd door recente bouwwerkzaamheden die hier 

reeds hebben plaatsgevonden. 

 

Conclusie 

Het aspect ‘archeologie’ leidt niet tot belemmeringen voor onderhavig project. 

4.4.2 Cultuurhistorie 

Algemeen 

In een ruimtelijk plan dient op grond van de Bro (artikel 3.6.1) een beschrijving te wor-

den opgenomen van de wijze waarop met de, in het gebied aanwezige cultuurhistori-

sche waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is 

gehouden. 

 

Toetsing  

Er bevinden zich geen monumenten binnen of in de directe nabijheid van het project-

gebied. Gezien de beperkte ruimtelijke impact van onderhavig project (het ‘volbouwen’ 

van een bestaande onderdoorgang aan de Heereweg en een herinvulling van een 

bouwdeel aan de achterzijde van het bestaande gebouw aan de Heereweg) kan wor-

den aangenomen dat geen sprake is van de verstoring van cultuurhistorische waar-

den. 

 

Conclusie 

Het aspect ‘cultuurhistorie’ leidt niet tot belemmeringen voor onderhavig project. 
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4.5 Externe Veiligheid 

Algemeen 

Het aspect externe veiligheid vormt een onderdeel van de toetsing die bij ruimtelijke 

plannen moet worden uitgevoerd om aan te tonen dat sprake is van een goede ruim-

telijke ordening. Daarnaast moet vanuit het besluit Externe Veiligheid en Inrichtingen 

afgewogen worden of het aanvaardbaar is om het initiatief in het projectgebied te rea-

liseren. 

 

Toetsing 

Onderhavig project betreft de realisatie van gevoelige functies, woningen. In de direc-

te nabijheid van het projectgebied bevinden zich echter geen risicobronnen, zoals on-

derstaande uitsnede uit de risicokaart laat zien. Om die reden worden wat betreft ex-

terne veiligheid geen belemmeringen voorzien. 

 

 

Uitsnede risicokaart met aanduiding projectlocatie 

 

Advies brandweer 

De regionale brandweer heeft een advies
3
 ingediend inzake onderhavig project. Er 

wordt ten eerste geadviseerd een nieuwe primaire bluswatervoorziening te realiseren 

ten behoeve van de woning die wordt ontsloten via het parkeerterrein en de Wester-

dreef. Ten tweede wordt geadviseerd om de inrichting van het parkeerterrein aan de 

zijde van de Westerdreef zodanig aan te passen, dat wordt voldaan aan de eisen in-

zake wegbreedtes en bochtstralen (dit inzake de bereikbaarheid voor brandweervoer-

tuigen). 

 

Conclusie 

Het aspect ‘externe veiligheid’ leidt niet tot belemmeringen voor onderhavig project. 

                                                      
3
  Advies Brandweer Hollands Midden, bij brief van 3 november 2014, kenmerk UIT-2014-

044531. 
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4.6 Bedrijven en milieuzonering 

Algemeen 

Bij het realiseren van een bouwplan dient gekeken te worden naar de omgeving waar-

in dit ontwikkeld wordt. Hierbij spelen twee vragen een rol: ten eerste of de nieuwe 

functie in de omgeving past (externe werking) en ten tweede of de omgeving de nieu-

we functie toelaat (interne werking). Er dient dus te worden getoetst of de nieuwe 

functie mogelijk belemmeringen veroorzaakt voor bestaande functies in de omgeving 

en of de nieuwe functie mogelijk belemmeringen ondervindt als gevolg van de milieu-

hinder van naburige bedrijven en/of bedrijvigheid in het project.  

 

Toetsing uitgevoerd in het vigerende bestemmingsplan 

Onderhavig project betreft de realisatie van twee wooneenheden in het centrum van 

Lisse. De omgeving kan worden beschouwd als gemengd gebied. Om die reden kan 

worden gebruikgemaakt van de methodiek voor functiemenging, zoals opgenomen in 

de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ uit 2009. In de brochure is aangege-

ven dat het begrip "gebied met functiemenging" wordt gebruikt om aan te geven welke 

functies binnen een gebied met functiemenging onder welke voorwaarden toelaatbaar 

zijn. De activiteiten in de in de VNG-brochure opgenomen Staat van Bedrijfsactivitei-

ten voor gebieden met functiemenging bestaan uit de categorieën A, B of C met de 

volgende betekenis voor de toelaatbaarheid: 

 

Categorie A 

 

Activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving 

zijn, dat deze aanpandig aan woningen – in gebieden met functie-

menging – kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het Bouwbesluit 

voor scheiding tussen wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend. 

Categorie B 

 

Activiteiten die in gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, 

echter met een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij 

bouwkundig afgescheiden van woningen en andere gevoelige func-

ties dienen plaats te vinden. 

Categorie C 

 

De activiteiten uit categorie B waarbij vanwege de relatief grote ver-

keersaantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdinfrastruc-

tuur is aangewezen. 

 

Onderhavig project betreft de realisatie van twee wooneenheden. Deze grenzen direct 

aan een winkel in kinderkleding. Deze functie valt onder categorie A. Deze functie kan 

aanpandig plaatsvinden; de eisen uit het Bouwbesluit volstaan. Aan de zuidzijde 

grenst het projectgebied aan het woon-winkelcomplex De Madelief. Hierin zijn winkels 

gevestigd die behoren tot categorie A. Aangezien het een bouwkundig gescheiden 

gebouw betreft hoeven geen belemmeringen te worden verwacht. Aan de noordzijde 

bevindt zich een snackbar. Dit is een categorie B functie, die bouwkundig afgeschei-

den dient te zijn, hiervan is ook sprake. Om deze reden is ook hier geen sprake van 

een belemmerende functie. 
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Conclusie 

Het aspect ‘bedrijven en milieuzonering’ leidt niet tot belemmeringen voor onderhavig 

project.  

4.7 Geluid weg- en spoorverkeer 

Algemeen 

De mate waarin het geluid veroorzaakt door het (spoor)wegverkeer het woonmilieu 

mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). Indien nieuwe geluidsgevoe-

lige functies worden toegestaan binnen de zone van een (spoor)weg, dan verplicht de 

Wet geluidhinder om akoestisch onderzoek te verrichten. De zone is het gebied bin-

nen een bepaalde afstand van de (spoor)weg. 

 

Voor wegverkeer stelt de wet dat in principe de geluidsbelasting op geluidsgevoelige 

functies de voorkeurgrenswaarde van 48 dB niet mag overschrijden. Als de voor-

keursgrenswaarden worden overschreden, dan kan het bevoegd gezag hogere waar-

den vaststellen. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB. De Wet geluidhinder 

heeft geen betrekking op wegen met een maximum snelheid van 30 km/u en wooner-

ven. Het geluid van deze wegen en woonerven is relevant bij de beoordeling van een 

goede ruimtelijke ordening. 

 

Toetsing wegverkeer 

Onderhavig project betreft de realisatie van twee geluidsgevoelige functies (wonin-

gen). De woningen liggen binnen de wettelijke bepaalde afstand van de Westerdreef. 

De Omgevingsdienst West-Holland heeft de geluidbelasting vanwege de Westerdreef 

bij de woningen bepaald; de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschre-

den. De woningen liggen niet binnen de wettelijk bepaalde afstanden van andere we-

gen. Bij het plangebied bestaat de Heereweg uit een woonerf en uit een weg met een 

maximum snelheid van 30 km/uur. De Heereweg heeft een lage verkeersintensiteit; de 

geluidbelasting vanwege de Heereweg is te verwaarlozen.  

 

Toetsing spoorwegverkeer 

Met betrekking tot het aspect spoorweglawaai wordt opgemerkt dat de woningen niet 

liggen in de zone van een spoorweg. Dit betekent dat het aspect spoorweglawaai niet 

nader hoeft te worden beschouwd. 

 

Conclusie 

Het aspect ‘geluid weg- en spoorverkeer’ leidt niet topt belemmeringen voor onderha-

vig project. 

4.8 Luchtkwaliteit 

Algemeen 

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2) is een 

implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin onder 

andere grenswaarden voor vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter 

bescherming van mens en milieu. In Nederland zijn stikstofdioxide (NO2) en zwevende 

deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende stoffen waar de concentratieniveaus het 
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dichts bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaarden komen, uit-

zonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor.  

Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd, kan Nederland niet vol-

doen aan de luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht geworden zijn. De EU heeft 

Nederland derogatie (uitstel) verleend op grond van het Nationaal Samenwerkings-

programma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een gemeenschappelijke aanpak van het 

Rijk en diversie regio’s om samen te werken aan een schonere lucht waarbij ruimte 

wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Projecten die in beteke-

nende mate bijdragen aan luchtverontreiniging worden opgenomen in het NSL in de 

provincies c.q. regio’s waar overschrijdingen plaatsvinden. Het maatregelenpakket in 

het NSL is hiermee in evenwicht en zodanig dat op termijn de luchtkwaliteit in heel 

Nederland onder de grenswaarden ligt. Projecten die ‘niet in betekenende mate’ 

(NIBM) bijdragen aan luchtverontreiniging hoeven niet langer individueel getoetst te 

worden aan de Europese grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significan-

te verslechtering van de luchtkwaliteit. Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% 

van de grenswaarde van een stof: Voor NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk 

moeten worden gemaakt dat het project tot maximaal 1,2 ųg/m³ verslechtering leidt. 

Voor een aantal functies (o.a. woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit gekwan-

tificeerd in de ministeriële regeling NIBM. 

 

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt afgewogen of het aan-

vaardbaar is het project op deze plaats te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan 

luchtverontreiniging een rol spelen, ook als het project ‘niet in betekende mate’ bij-

draagt aan de luchtverontreiniging. Er is sprake van een significante blootstellingsduur 

als de verblijfsduur die gemiddeld bij de functie te verwachten is significant is ten op-

zichte van een etmaal. Volgens de toelichting op de Regeling Beoordeling luchtkwali-

teit is dit onder andere het geval is bij een woning, school of sportterrein.  

 

Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehui-

zen genieten op grond van de gelijknamige AMvB extra bescherming: Substantiële 

uitbreiding of nieuwvestiging binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter 

van een Rijksweg is alleen toegestaan als de concentraties luchtvervuilende stoffen 

zich onder de grenswaarden bevinden waardoor geen onacceptabele gezondheidsri-

sico’s optreden. 

 

Toetsing 

Onderhavig project betreft de realisatie van twee nieuwe woningen. Op basis van de 

ministeriële regeling kan worden gesteld dat dit project hiermee niet in betekenende 

mate (NIBM) bijdraagt aan (een verslechtering van) de luchtkwaliteit. Een nader on-

derzoek is niet nodig.  

Hiernaast kan vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening worden gesteld 

dat geen sprake is van een blootstelling aan een slechte luchtkwaliteit. 

 

Conclusie 

Het aspect ‘luchtkwaliteit’ leidt niet tot belemmeringen voor onderhavig project.  
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4.9 Natuur en Flora & Fauna 

Algemeen 

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet worden nagegaan of er sprake kan zijn van in-

vloeden op natuurwaarden en beschermde soorten. Er moet in het kader van de Na-

tuurbeschermingswet 1998 worden aangetoond dat van een negatief effect geen 

sprake is, dan wel dat daarvoor een vergunning dient te worden verkregen.  

 

Toetsing  

Bij onderhavig project worden twee nieuwe wooneenheden gecreëerd binnen een be-

staande bebouwde omgeving binnen het centrum van Lisse. Ten eerste wordt een 

woning gerealiseerd door een bestaande onderdoorgang ‘op te vullen’. Deze onder-

doorgang wordt momenteel nog intensief gebruikt. Hiernaast is de onderdoorgang bij 

de realisatie van de bestaande bovenwoningen bouwkundig nog vernieuwd. Gezien 

dit feit kan worden aangenomen dat zich hier geen beschermde planten- of diersoor-

ten hebben ontwikkeld. 

De nieuwe woning aan de achterzijde (die wordt gericht naar de binnenplaats aanslui-

tend op de Westerdreef) wordt geheel gerealiseerd binnen bestaande bebouwing. Dit 

bouwdeel is tot voor kort in gebruik geweest. Beschermde planten- en diersoorten 

hebben hier geen kans gekregen tot ontwikkeling te komen. Hiernaast houdt het on-

derhavige project uitsluitend in dat het bestaande gebouw inpandig wordt verbouwd. 

Er hoeft niet te worden verwacht dat er hiermee beschermde planten- of diersoorten 

worden verstoord. Om die reden kan een overtreding van de Flora- en Faunawet wor-

den uitgesloten. 

Wat betreft de gebiedsbescherming kan ten slotte worden gesteld dat het projectge-

bied niet is gelegen in een beschermd natuurgebied. Gezien de zeer beperkte schaal 

en aard van het project hoeven externe effecten op beschermde natuurgebieden in de 

omgeving hiernaast niet verwacht te worden.  

 

Conclusie 

Het aspect ‘natuur en flora en fauna’ leidt niet tot belemmeringen voor onderhavig pro-

ject. 

4.10 Kabels en leidingen 

Toetsing  

Er bevinden zich geen planologisch relevante kabels en leidingen in het projectgebied 

of in de directe nabijheid van het projectgebied. 

 

Conclusie 

Het aspect ‘kabels en leidingen’ leidt niet tot belemmeringen voor onderhavig project.  
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4.11 Verkeer en parkeren 

4.11.1 Verkeerseffecten 

Het onderhavige project betreft de realisatie van twee woningen. Dit brengt een be-

perkte verkeersdruk met zich mee. De woningen wordt ontsloten via de Heereweg en 

Westerdreef. Er worden geen belemmeringen verwacht inzake de verkeersafwikke-

ling. 

4.11.2 Parkeren 

Onderhavig project betreft de realisatie van twee woningen. Er wordt op eigen terrein 

voorzien in 2 parkeerplaatsen, aansluitend op het bestaande achterterrein van de 

Westerdreef. Hiernaast worden 2 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Hee-

reweg, deze parkeerplaatsen ontstaan zoals gesteld, omdat de voormalige onder-

doorgang niet meer hoeft te worden vrijgehouden. In totaal ontstaan hiermee 4 par-

keerplaatsen. Er wordt daarmee geen parkeerdruk afgewenteld op de omgeving. 
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5 Economische uitvoerbaarheid 

Het project betreft een particulier initiatief. De particuliere initiatiefnemer draagt de 

kosten. Voor de gemeente verloopt het project kostenneutraal.  
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6 Afweging en conclusie 

Algemeen kader  

Het project betreft de realisatie van twee wooneenheden op de locatie Heereweg 178-

180 in Lisse. 

 

In artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo is bepaald dat voor het bouwen van 

gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een omgevingsvergun-

ning kan worden verleend, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 

ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 

Van deze mogelijkheid wordt gebruikgemaakt. 

 

Afweging 

Onderhavig project is gewenst, aangezien hiermee ten eerste een einde wordt ge-

maakt aan een bestaande leegstand van bestaande bebouwing binnen het centrum 

van Lisse. Hiernaast is het project passend binnen de ruimtelijke structuur. Door het 

‘volbouwen’ van de bestaande onderdoorgang, wordt het karakter van de Heereweg 

(dichte bebouwingswanden) verder versterkt.  

Met het project worden verder woningen gerealiseerd die zeer geschikt zijn voor star-

ters en dichtbij het centrum van Lisse liggen. Dit past goed binnen de doelstellingen 

kleinere woningen, betaalbare woningen en woningen in de buurt van voorzieningen 

te realiseren. 

 

In deze ruimtelijke onderbouwing is verder beargumenteerd dat het project niet strijdig 

is met het geldende beleid en de (gemeentelijke) regelgeving. Bovendien is het project 

getoetst aan de diverse haalbaarheidsaspecten, zoals bodem, water, archeologie, ge-

luid, flora en fauna en luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn die 

zich verzetten tegen dit project en dat er voldaan wordt aan de wet- en regelgeving.  

 

 


