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Omgevingsvergunning 
Uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Grondslag : Wabo artikel 2.1, 2.2 en 2.10 t/m 2.20 
Registratienummer : W050471 / 67129 
Datum : 17 februari 2016 
Activiteiten : 1. bouwen 

2. afwijken van het bestemmingsplan 

 
 
1. Inleiding 

Op 13 maart 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend 
door Stichting voorheen Coöp Onderling Belang, Frans Halsstraat 77, 2162 CL 
in Lisse. Het betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het bouwen van 
appartementen aan de Kapelstraat 4 A, 4 B en 4 C te Lisse. Dit perceel is kadastraal 
bekend als gemeente Lisse, sectie D, onder de nummers 3066 en 3067. 
 
1.1 Ontvankelijkheid 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is getoetst op ontvankelijkheid. Er 
is gebleken dat niet alle benodigde stukken voor het in behandeling kunnen 
nemen van de aanvraag waren ingediend. De aanvrager is in de gelegenheid 
gesteld om deze stukken alsnog in te dienen. Nadat de aanvullende stukken 
zijn ingediend is de aanvraag in behandeling genomen. 
 
2. Besluit: 

Wij besluiten de omgevingsvergunning onder voorschriften te verlenen voor 
de onderstaande activiteiten:  
1. bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht).  
2. afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht).  

Onderdeel van het besluit vormen: 
1. Onderdeel A - bouwen;  
2. Onderdeel B - afwijken van het bestemmingsplan;  

3. Voorschriften 

Aan deze vergunning zijn aan onderstaande activiteiten voorschriften 
verbonden: 
 
Activiteit “Bouwen” 

1. dat het bouwen wordt uitgevoerd conform de voorschriften van het 
Bouwbesluit 2012 en de bepalingen van de bouwverordening; 
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2. uiterlijk drie weken voor de aanvang van de uit te voeren 
bouwwerkzaamheden moeten, conform het Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (Mor), gegevens en bescheiden (tekeningen en 
berekeningen) worden overgelegd waaruit blijkt dat het bouwwerk 
voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot: 
a. belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle 

(te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van 
het bouwwerk als geheel; 

b. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen 
van de bouwconstructie 

c. de onder letter a en b behorende detaillering; 
d. de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties; 
e. Kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen van de toe te passen 

materialen; 
f. naam en adres van degene(n) die verantwoordelijk zijn voor de 

uitvoering van de bouwwerkzaamheden, inclusief een 
gewaarmerkte kopie van de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken (in enkelvoud); 

Bovengenoemde gegevens verzoeken wij u per mail in te dienen door 
deze te mailen naar bwt@lisse.nl. Als het niet mogelijk is om de 
gegevens digitaal in te dienen, dan moet u deze gegevens in 2-voud op 
papier bij ons indienen. 

3. dat de beschikking, inclusief de gewaarmerkte (constructieve) 
tekeningen en berekeningen onderdeel uitmaakt van de 
omgevingsvergunning en op de bouwplaats aanwezig moet zijn en deze 
gegevens op verzoek van de bouwinspecteur van de gemeentelijke 
afdeling Handhaving ter inzage moeten worden gegeven; 

4. van de technische installaties dienen keuringscertificaten te worden 
overgelegd; 
 

 

4. Nadere opmerkingen 

Vergunninghouder wordt erop gewezen dat: 
 
Activiteit “Bouwen” 

1. de afdeling Handhaving door de vergunninghouder of diens 
gemachtigde ten minste twee dagen van te voren op de hoogte worden 
gebracht van de start van de bouwwerkzaamheden; 

2. de afdeling Handhaving door de vergunninghouder of diens 
gemachtigde ten minste twee dagen voor de aanvang van de hieronder 
genoemde onderdelen van het bouwproces in kennis wordt gesteld van: 
a. de start van de heiwerkzaamheden; 
b. de aanleg van de fundering; 
c. het aanbrengen van de wapening t.b.v. betonconstructies; 
d. het storten van beton; 
e. het plaatsen van staalconstructies; 

3. aan de afdeling Handhaving door de vergunninghouder of diens 
gemachtigde wordt gemeld wanneer de bouwwerkzaamheden zijn 
voltooid; 

4. voor het melden van de onder 1 en 3 genoemde werkzaamheden kan 
gemaild worden naar handhaving@lisse.nl met vermelding van ons 
kenmerk W050471 en de bouwlocatie in het onderwerp van de e-mail; 
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5. Werkzaamheden met (mogelijk) verontreinigde grond moeten 
plaatsvinden volgens wettelijke regels. Deze zijn opgenomen in de Wet 
milieubeheer, de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) en het Besluit 
bodemkwaliteit;  

6. Richtlijnen voor veiligheid zijn vastgelegd in CROW-publicatie 132: 
‘Werken in en met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’; 

7. Voor toepassen van grond met kwaliteit boven de achtergrondwaarde 
binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst West-Holland dient een 
melding gedaan te worden. De Omgevingsdienst beoordeelt of de partij 
grond mag worden toegepast op de geplande locatie. Voor het 
toepassen van meer dan 50 m3 schone grond dient ook een melding te 
worden gedaan. Beide meldingen kunnen via www.meldgrond.nl; 

8. het verboden is, na de bouw van een bouwwerk, waarvoor 
omgevingsvergunning is verleend, dit bouwwerk in gebruik te geven of 
te nemen indien het bouwwerk niet is gereed gemeld bij de afdeling 
Handhaving of niet is gebouwd overeenkomstig de verleende 
omgevingsvergunning; 

9. deze vergunning niet voorbij gaat aan rechten van derden. 
 
Voordat met de werkzaamheden worden aangevangen, moet de 
vergunninghouder of diens gemachtigde bij de desbetreffende instantie 
eventueel toestemming/vergunning verkrijgen voor: 

a. het opslaan van materialen en stoffen c.q. het plaatsen van objecten 
of materieel op de openbare weg; 

b. een rioolaansluiting; 
c. het kappen van bomen; 
d. een inrit; 
e. met betrekking tot punt(en) a t/m d kunt u contact opnemen met de 

Gemeentewinkel, telefoonnummer 14 0252; 
 
 
Lisse, 17 februari 2016 
namens het college van Lisse 
 
 
 
A.J.  Schaap 
Juridisch technisch medewerker Vergunningen  
Gemeentewinkel Lisse 
 
 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

 
Beroepsmogelijkheid 
U kunt binnen zes weken na de verzenddatum ervan een beroepschrift 
indienen bij de rechtbank in ‘s - Gravenhage. Is het besluit voorbereid volgens 
de procedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, dan begint 
de beroepstermijn op de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd  
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(overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a Awb). Ook in dit geval 
heeft u zes weken om een beroepschrift in te dienen.  
 
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
 
Het beroepschrift moet een datum hebben en uw handtekening moet eronder 
staan. Ook uw naam en adresgegevens moeten er op staan. Verder is het 
belangrijk dat u in het beroepschrift aangeeft tegen welk besluit u in beroep 
gaat en wat uw redenen daarvoor zijn. U stuurt het beroepschrift vervolgens 
aan de rechtbank ‘-s Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te ’s-Gravenhage. 
Voor het in behandeling nemen van uw beroepschrift moet u griffierecht 
betalen.  
 
Het beroepschrift staat de werking van het besluit niet in de weg. Bij een 
spoedeisend belang kunt u  een verzoek indienen om de werking voorlopig uit 
te stellen. Dat verzoek dient u in bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te ’s-Gravenhage. Hier 
moet u ook griffierecht voor betalen. 
 
Adviezen 

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende adviezen ingewonnen: 
- Advies Beleid & Planvorming 
- Advies Monumentencommissie 
- Advies Welstandscommissie 
- Advies Brandweer 
- Advies IBOR 
- Advies Hoogheemraadschap van Rijnland 
 
 
Gezien coördinator:  
 
 

Vastgestelde bouwkosten  € 286.000,00 

 
Legesberekening: 
Buitenplanse afwijking art 2.12 lid 1 a onder 3 Wabo  
(Projectbesluit) € 1.380,00 
Aanvraag omgevingsvergunning bouwactiviteit € 5.572,00 
Welstandstoets € 515,00 
Verrekening advieskosten vooroverleg welstand bij aanvraag € -75,00 

Vermindering bij vooroverleg of beoordeling conceptaanvraag € -1000,00 

 ________________ 

Totaal leges € 6.392,00 
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Bijlage(n) behorende bij de vergunning: 

1. 1703877_1426258209546_machtiging_WABO.pdf 
2. 1703877_1426258328853_2668A0001-B.01.pdf 
3. 1703877_1426258461386_2668A0001-B.02.pdf 
4. 1703877_1426258559679_2668_kleurenfoto.pdf 
5. 1703877_1426258974189_papierenformulier.pdf 
6. 1703877_1434363732618_2668A0001compartimentering_28052015.pdf 
7. 1703877_1434363791788_Ruimtelijke_onderbouwing_26052015.pdf 
8. 1703877_1434363842458_Bouwveiligheidsplan.pdf 
9. 1703877_1441807471892_2668_Onderbouwing_planinitiatief_20150909.pdf 

 
 
 
I.a.a.: Vergunningen, BRW, Gegevensbeheer, CAD, BJZ 
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Onderdeel A  Bouwen 

 Het (ver)bouwen van een bouwwerk 

 

 

1. Toetsingsgronden 

Op grond van artikel 2.10 van de Wabo wordt de omgevingsvergunning 
geweigerd indien: 
a. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar 

het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het 
bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet 
aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012; 

b. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar 
het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het 
bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet 
aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening; 

c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening 
of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, 
derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening; 

d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag 
betrekking heeft, in strijd is met redelijke eisen van welstand; 

e. indien het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in 
artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid 
wegtunnels, daartoe aanleiding geeft. 

 
2. Overwegingen 

a. Bouwbesluit: 

Het bouwplan is getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. De 
aanvraag met de daarbij overgelegde gegevens hebben (onder voorwaarden) 
aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de van toepassing zijnde 
voorschriften.  
 
b. Bouwverordening: 

Het bouwplan is getoetst aan de voorschriften van de bouwverordening. De 
aanvraag met de daarbij overgelegde gegevens hebben (onder voorwaarden) 
aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de van toepassing zijnde 
voorschriften.  
 
c. Bestemmingsplan: 

Het bouwplan is getoetst aan het geldende bestemmingsplan “Centrum Lisse 
2011”. De gronden ter plaatse van het bouwplan zijn gelegen in de 
bestemming “Gemengd”, “Tuin” en “Waarde - Archeologische verwachting 2”. 
 
Het bouwplan is in strijd met de regels van het geldende bestemmingsplan.  
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De aanvraag om een vergunning voor de activiteit “Bouwen” is in strijd met 
het bestemmingsplan en moet mede worden aangemerkt als een aanvraag 
om een vergunning voor de activiteit “Afwijken van het bestemmingsplan”, en 
de vergunning wordt slechts geweigerd indien vergunningverlening met 
toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is (artikel 2.10, lid 2 Wabo). 
 
Voor de motivering van het afwijken van het bestemmingsplan zie onderdeel 
B. 
 
Beheersverordening: 

Voor het gebied waarin het bouwplan is gelegen, is geen beheersverordening 
vastgesteld. 
 
Exploitatieplan: 

Voor het gebied waarin het bouwplan is gelegen, is geen exploitatieplan 
vastgesteld. 
 
Provinciale verordening en amvb Ruimte: 

Het bouwplan is niet in strijd met de geldende provinciale verordening Ruimte 
en niet in strijd met de algemene maatregel van bestuur Ruimte als bedoeld 
in artikel 4.1, derde lid en artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke 
ordening. 
 
d. Welstand: 

In verband met het naastgelegen monument is het bouwplan op 4 september 
2014 als principeverzoek eerst besproken in de monumentencommissie. De 
monumentencommissie heeft positief geadviseerd.  
 
Het bouwplan is op 19 maart 2015 voor advies voorgelegd aan de 
welstandsgemandateerde van de welstandscommissie Dorp Stad en Land.  
De welstandsgemandateerde heeft mede gezien het advies van de 
monumentencommissie geadviseerd dat het bouwplan niet in strijd is met 
redelijke eisen van welstand. 
 
e. Tunnelveiligheid: 

Het bouwplan voorziet niet in een tunnel. Toetsen van het bouwplan aan de 
tunnelveiligheid is daarom niet van toepassing. 
 

3. Conclusie 

Gezien het bovenstaande overwegingen kan met betrekking tot dit onderdeel 
een positief besluit worden genomen. 
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Onderdeel B Afwijken van het bestemmingsplan 

 Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 

met: 

 a. een bestemmingsplan; 

 b. een beheersverordening; 

 c. een exploitatieplan; 

 d. de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, 

of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening 

of 

 e. een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is 

gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, 

van die wet 

 

 

 

1. Toetsingsgronden 

Op grond van artikel 2.12 van de Wabo kan de omgevingsvergunning slechts 
worden verleend: 
a. Indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de 

beheersverordening: 
1˚ met toepassing van de in het bestemmingsplan of de 

beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking, 
2˚ in het Besluit omgevingsrecht aangewezen gevallen, of 
3˚ indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening 

en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 
bevat; 

b. indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan: met toepassing van 
de daarin opgenomen regels inzake afwijking; 

c. indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens 
artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening: 
voor zover de betrokken regels afwijking daarvan toestaan; 

d. indien de activiteit in strijd is met een voorbereidingsbesluit: met 
toepassing van de in het voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake 
afwijking. 

 
 
2. Overwegingen 

a. Bestemmingsplan / beheersverordening: 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is getoetst aan het geldende 
bestemmingsplan “Centrum Lisse 2011”. Het perceel heeft de bestemming 
“Gemengd”, “Tuin” en “Waarde - Archeologische verwachting 2” 
 
Bestemming “Gemengd” 

Het bouwplan is getoetst aan de bestemming “Gemengd”, omdat het 
bouwplan voorziet in een extra appartement. Volgens artikel 6.1, sub a van 
het bestemmingsplan mag het aantal woningen niet toenemen (artikel 6.2 
bestemmingsplan). Er zijn geen dakterrassen toegestaan (artikel 11.2.1 
bestemmingsplan). 
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Bestemming “Tuin” 

Het bouwplan is getoetst aan en is in strijd met de bestemming "Tuin". Op 
deze gronden zijn onder voorwaarden uitsluitend uitbouwen in de vorm van 
erkers, luifels en balkons bij de hoofdgebouwen van de op de aangrenzende 
gronden gelegen woningen toegestaan. Het bouwplan voorziet echter in het 
vergroten van het hoofdgebouw binnen deze bestemming en is hierdoor in 
strijd met de regels van de bestemming. 
 
Bestemming “Waarde - Archeologische verwachting 2” 

Het bouwplan is getoetst aan en is niet strijd met de bestemming “Waarde - 

Archeologische verwachting 2”. De uitbreiding van het hoofdgebouw betreft 
een oppervlakte van ongeveer 55 m2. Hiermee voldoet het bouwplan aan 
artikel 16.2, sub c onder 2 BP, waardoor geen archeologisch 
onderzoeksrapport hoeft te worden opgesteld. 
 
Afwijken van het bestemmingsplan: 

Volgens het bestemmingsplan is het toegestaan om boven de winkel te 
wonen. Aan de noordzijde van Kapelstraat 4 is een open ruimte. Deze open 
ruimte heeft volgens het bestemmingsplan de bestemming ‘Tuin’.  Echter jaar 
en dag wordt deze ruimte benut voor het plaatsen van containers, een auto 
en fietsen.  
 
De binnenplanse afwijkingsmogelijkheden, zoals genoemd in artikel 23,4 
geeft, onder voorwaarde van het gestelde ander a t/m g, de mogelijkheid af 
te wijken van het artikel 6.2 ten behoeve van een dakterras. 
  
Huidig gebruik 

De verdiepingen boven de winkels zijn jarenlang in gebruik geweest als 
opslagruimte voor de daaronder gelegen winkels. De verdiepingen zijn 
middels de winkels te bereiken. 
 
Na realisatie  

Na realisatie van de appartementen op de verdieping van het pand 
Kapelstraat 6 zal het uiterlijk aan de voorzijde worden voorzien van een nieuw 
kozijn. De gevels van beide panden worden opnieuw geschilderd en de luifel 
aan Kapelstraat 4 wordt vervangen.    
Aan de achterzijde wordt op de verdieping aansluitend een terras 
gerealiseerd. Het dakterras zal met een hekwerk worden omsloten.  
 
Woningbouwsegment 

De 3 appartementen worden gerealiseerd voor de doelgroep sociaal en vallen 
binnen het huursegment. De woningen zijn in overeenstemming met de 
uitgangspunten van de Woonvisie Lisse 2011 waarin het realiseren van 
woningen in het centrumgebied wordt gestimuleerd ten behoeve van onder 
meer de leefbaarheid. 
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Monumentencommissie en de commissie Welstand  

De monumentencommissie en de commissie welstand hebben positief op het 
principeverzoek gereageerd.  
De gevraagde trap- liftruimte en berging ruimte is noodzakelijk om de woning 
van een zelfstandige opgang te voorzien. Het dakterras voldoet aan de 
binnenplanse afwijkingsmogelijkheid die het bestemmingsplan biedt.  
 
Parkeren 

De parkeercapaciteit moet minimaal voldoen aan de gemiddelde parkeernorm 
volgens de CROW-publicatie 317, oktober 2012, in de categorie etage 
goedkoop, matig stedelijk gebied. 
Voor de drie huur appartementen in de categorie etage goedkoop op de 
eerste verdieping van het pand Kapelstraat 4 en 6 dient in een 
parkeerbehoefte te worden voorzien van 3 (appartementen) x 1,2 (Crow 
norm) = 3,6 afgerond 4 parkeerplaatsen. 
Aan de ruimtes is in bestaande toestand een parkeerbehoefte t.b.v. woningen 
toe te rekenen van CROW in de categorie etage duur, matig stedelijk gebied 
2x 1,7 = 3,4 afgerond 4. 
Dit houdt in dat voorzien wordt in de huidige parkeerbehoefte. 
Ten behoeve van de bereikbaarheid van de appartementen wordt naast het 
pand Kapelstraat 4 een ruimte gebouwd waarin naast berging, trap- en 
liftruimte een garage wordt gerealiseerd. Wel dient meegegeven te worden 
dat voor de stalling van fietsen voldoende ruimte moet zijn gecreëerd.   
 
Ruimtelijke onderbouwing 

Voor het afwijken van het bestemmingsplan is een goede ruimtelijke 
onderbouwing opgesteld die onderdeel uitmaakt van deze vergunning. Wij 
onderschrijven de motivering genoemd in de goede ruimtelijke onderbouwing 
om af te wijken van het bestemmingsplan. 
 
Advies Beleid en Planvorming 

Afdeling Beleid en Planvorming adviseert om in te stemmen met  de splitsing 
van de huidige ruimte op de verdieping van de panden Kapelstraat 4 -6  
waardoor er 3 woningen worden gerealiseerd met bijbehorende faciliteiten. De 
omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan 
met goede ruimtelijke onderbouwing is nodig om voor het projectgebied de 
woningen toe te voegen. Er hoeft geen parkeervoorziening te worden 
gerealiseerd. 
 
Uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Op de voorbereiding van het besluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van  toepassing, juncto artikel 3.10, lid 1, onder a van de 
Wabo. Van het voornemen om medewerking te verlenen aan het project en 
van het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning heeft een openbare 
kennisgeving plaatsgevonden en is een ieder in de gelegenheid gesteld een 
eventuele zienswijze naar voren te brengen. 
 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft vanaf 9 december 2015 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen 
zienswijzen naar voren gebracht. 
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b. Exploitatieplan: 

Voor het gebied waarin het bouwen van appartementen is gelegen, is geen 
exploitatieplan vastgesteld. 
 
c. Provinciale verordening en amvb Ruimte: 

het bouwen van appartementen is niet in strijd met de geldende provinciale 
verordening Ruimte en niet in strijd met de algemene maatregel van bestuur 
Ruimte als bedoeld in artikel 4.1, derde lid en artikel 4.3, derde lid van de 
Wet ruimtelijke ordening. 
 
d. Voorbereidingsbesluit: 

Voor het gebied waarin het perceel is gelegen, is geen voorbereidingsbesluit 
van kracht. 
 
 
3. Conclusie 

Gezien het bovenstaande bestaan er vanuit ruimtelijk oogpunt geen bezwaren 
om mee te werken aan het afwijken van het bestemmingsplan om het 
bouwen van appartementen mogelijk te maken. 


