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Ruimtelijke Onderbouwing planinitiatief Kapelstraat 4 – 6 te Lisse 

 
imrocodering: NL.IMRO.0553.rokapelstraat4-6-VAX1 
 
 
 
 
1. DE OMGEVING 

 
 
1.1 Bestaande situatie 

De bestaande gebouwen aan de Kapelstraat 4 en 6 hebben op de begane grond commerciële 
ruimtes en op de etage nu nog leegstaande ruimtes met conform het bestemmingsplan o.a. de 
functie wonen. Tussen de gebouwen van Kapelstraat 2 en 4 bevindt zich een, ten opzichte van de 
rooilijnen van beide gebouwen, terugliggende open ruimte. Op een gedeelte van deze ruimte is 
een recht van overpad aanwezig waarover een vluchtroute loopt. De open ruimte is in zijn geheel 
onderdeel van de kavel behorend bij Kapelstraat 4. 
In het verleden heeft hier een woning gestaan die de huidige open ruimte opvulde in het 
straatbeeld. De open ruimte heeft een oppervlakte van ca. 57m² en heeft momenteel de 
bestemming tuin wat lijkt op een dwaling in het bestemmingsplan aangezien deze ruimte altijd al 
bestraat is geweest en gebruikt werd als toegang naar de magazijnen van de winkels. Omdat de 
bevoorrading nu op een andere wijze gebeurd wordt deze ruimte nu gebruikt voor het stallen van 
containers en auto’s van derden. 
Dit gebruik heeft geen status en is voor onze opdrachtgever (en eigenaar van de grond) 
ongewenst. Ruimtelijk gezien geeft het een ongewenst beeld tussen de winkelpanden. Bovendien 
vormt de niet verlichte open ruimte tussen de winkelpanden een onveilige plek in de openbare 
ruimte. 
 
 
1.2 Toekomstige ontwikkeling 

Met het herinrichtingsplan voor Kapelstraat 4 en 6 wordt de leegstaande etage van beide 
gebouwen ontwikkeld tot drie appartementen. De bestaande open ruimte zal gedeeltelijk 
bebouwd worden om de nieuwe appartementen te kunnen ontsluiten. De bebouwing in deze open 
ruimte bestaat uit de entree met lift en trap, bergingen en meterkasten. Allen ten behoeve van 
de nieuw te realiseren appartementen. Totaal zal ca. 80% van de openruimte bebouwd worden. 
Het recht van overpad met de daarover voerende vluchtroute blijft bestaan.  
 
Met de nieuwe invulling van de open ruimte wordt de rooilijn van de gevels gecontinueerd. Het 
ongewenste beeld van een plek met containers en geparkeerde auto’s in de winkelstraat wordt 
opgeheven. Daarvoor in de plaats ontstaat een doorgaande bebouwing met een helder 
gevelbeeld. 
De gevels van de bebouwing op Kapelstraat 4 worden zoveel mogelijk in oorspronkelijke stijl 
hersteld (e.e.a. in overleg met de huidige huurder van de commerciële ruimte). De gevel op de 
etage van Kapelstraat 6 krijgt nadrukkelijk een woonuitstraling en zal zich in kleur onderscheiden 
van de naastgelegen panden. Hierdoor zal een gevelbeeld met individuele gebouwen ontstaan. 
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2. ONDERZOEK 

 

 

2.1 Inleiding 

In dit onderdeel worden de voor dit wijzigingsplan relevante milieuaspecten beschreven. 
 
2.2 Milieueffectrapportage 

Gelet op de kenmerken van het project (zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de 
plandrempels uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële 
effecten, zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de 
onderzoeken van de verschillende milieuaspecten zoals deze hieronder zijn beschreven. Voor de 
wijziging is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het 
Besluit m.e.r. 
 
2.3 Verkeer en infrastructuur 

Bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer 

De locatie wordt ontsloten via de Kapelstraat die onderdeel uitmaakt van het winkelgebied Deze 
loopt in zuidelijke richting naar de Schoolstraat waarna men via de Herenweg aansluit op de 
N208, in oostelijke richting via de Grachtweg naar de Oranjelaan die vervolgens aansluit op de 
N208. 
 

Bereikbaarheid voor langzaam verkeer en verkeersveiligheid 
Op de Kapelstraat wordt het langzaam verkeer gemengd met het gemotoriseerd verkeer 
afgewikkeld. Dit is conform de inrichting van deze weg volgens Duurzaam Veilig. 
Bereikbaarheid per openbaar vervoer 

De dichtstbijzijnde bushalte is gelegen op een afstand van circa 250m langs de Hyacintenweg. 
Hier halteren openbaarvervoersdiensten in de richtingen Leiden en Haarlem. 
 
Verkeersgeneratie en afwikkeling 
In de huidige situatie zijn op de locatie twee winkels en opslagruimten aanwezig. De 
opslagruimten wordt bestemd als woonruimten en naast de Kapelstraat 4 wordt een 
entreegebouw gerealiseerd. 
Dit zal leiden tot een zeer beperkte toename van verkeer van en naar de locatie. De 
verkeersafwikkeling zal dan ook voldoende gewaarborgd blijven. 
 
Parkeren 
In het huidige bestemmingsplan is voorzien in parkeerbehoefte voor twee koopappartementen 
(dure segment) die een parkeernorm hebben van gemiddeld 1,6 en dus 4 parkeerplaatsen. In het 
onderhavige plan worden drie huurappartementen in het goedkopere segment aangeboden met 
een gemiddelde parkeernorm van 1,3. Dit geeft een totaal van 4 parkeerplaatsen. Er ontstaat dus 
geen hogere parkeerbelasting door deze wijziging van het bestemmingsplan. 
 
Conclusie 
De bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer is 
goed te noemen. Door de inrichting van de Kapelstraat conform Duurzaam Veilig is de 
verkeersveiligheid rondom de locatie voldoende gewaarborgd. De ontwikkeling zal niet leiden tot 
noemenswaardig meer verkeer van en naar de locatie. Het parkeren geeft geen extra belasting 
dan waar bestemmingsplan technisch al mee gerekend is. 
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2.4 Wegverkeerslawaai 

Op de locatie aan de Kapelstraat zijn al woningen conform het huidige bestemmingsplan 
toegestaan, voor het wijzigen van 2 naar 3 woningen en voor de wijziging van de bestemming 
tuin naar wonen ten behoeve van de entree en bergingen is geen aanvullend akoestisch 
onderzoek nodig. 
 

2.5 Bodem 

Ter plaatse van de bovenverdieping zullen drie appartementen worden gerealiseerd. Het 
bouwwerk raakt de bodem niet. Daarom is voor de bouw van de appartementen geen 
bodemonderzoek noodzakelijk. Tevens zal op de begane grond een entree worden gerealiseerd 
met een vloeroppervlak kleiner dan 50 m2. Vanwege het beperkte oppervlak en omdat er tevens 
geen aanwijzingen zijn om bodemverontreiniging te verwachten is de uitvoer van een 
bodemonderzoek niet noodzakelijk. 
 

2.6 Luchtkwaliteit 

Op de locatie aan de Kapelstraat zijn al woningen conform het huidige bestemmingsplan 
toegestaan, voor het wijzigen van 2 naar 3 woningen en voor de wijziging van de bestemming 
tuin naar wonen ten behoeve van de entree en bergingen is geen aanvullend onderzoek naar de 
luchtkwaliteit nodig. 
 
2.7 Ecologie 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen op 
basis van de Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen zijn als Natura 2000-gebied. 
Er geldt in dergelijke gebieden een verbod om handelingen of projecten te realiseren 
of te verrichten die, gelet op instandhoudingdoelstelling, de kwaliteit van deze richtlijngebieden 
kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten 
die in dit gebied leven. Tevens kunnen gebieden zijn aangewezen op basis van de 
Europese Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn (Vogelrichtlijngebieden zijn inmiddels geïmplementeerd 
in de Natuurbeschermingswet 1998). De soortenbescherming is geïmplementeerd 
in de Flora- en Faunawet. 
 
Gebiedsbescherming 

Het dichtstbijzijnde gelegen natuurgebied betreffen de bosgebieden van het Keukenhofbos. 
Dit gebied is aangewezen als EHS2 en ligt op circa 900 meter ten westen 
van het plangebied. Effecten van de plannen op de EHS zijn gezien de ligging buiten 
de EHS, de tussenliggende wegen, bebouwing en sportvelden (reeds aanwezige 
verstoring) en kleinschalige ingreep uit te sluiten. Het plangebied ligt niet in provinciaal 
belangrijk weidevogelgebied, niet in een gebied dat is aangewezen in de strategische 
reservering natuur en er zijn geen karakteristieke landschapselementen aanwezig. 
Dit provinciaal ecologisch beleid vormt hierdoor geen belemmering voor het plan. 
 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op ruim circa 4 kilometer afstand en betreft 
het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Het dichtstbij gelegen beschermde 
natuurmonument is Oeverlanden Braassemermeer. Dit gebied ligt op circa 10 kilometer van het 
besluitgebied. Op basis van de afstand (4 km en 10 km), tussenliggende reeds verstorende 
elementen (wegen, agrarische bedrijven, bebouwing) en de kleinschalige ingreep zijn negatieve 
effecten op het Natura 2000-gebied en het beschermde natuurmonument, uit te sluiten. 
 
² EHS: een netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat de 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het streven is om in Nederland in 2020 meer dan 750.000 hectare 
aan EHS-gebieden te hebben. 
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Voorts ligt ten oosten van Lisse enige gronden die door het Rijk zijn opgenomen in het 
“Groene Hart”. Vanwege de eerder genoemde redenen zijn ook geen negatieve effecten 
te verwachten op het Groene Hart. De afstand van het plangebied tot deze gronden 
is namelijk zodanig groot, dat van invloed geen sprake is. Bovenal wordt het 
Groene Hart van het plangebied afgescheiden door de drukke N208. 
 

Soortenbescherming 

De soortenbescherming is in Nederland geïmplementeerd in de Flora- en faunawet 
(april 2002). In Nederland komen zo'n 36.000 dier- en plantensoorten voor. Ongeveer 
500 soorten krijgen bescherming van de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet is 
bedoeld om soorten te beschermen, niet individuele planten of dieren. Het gaat erom 
dat het voortbestaan van de soort niet in gevaar komt. Het uitgangspunt van de wet is 
dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten als gevolg 
van een ruimtelijke ingreep, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”- principe). 
Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van de activiteiten op beschermde 
soorten. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Flora- en 
faunawet een aantal verbodsbepalingen, zoals het verbod op het doden of verontrusten 
van dieren of het verbod om planten te plukken. 
 
Voorliggend bouwplan betreft een interne verbouwing. Aan de buitenzijde van het 
pand worden minimale aanpassingen gedaan, dit gebeurt niet op plekken die geschikt 
zijn als vast rust- of verblijfplaats. Deze worden derhalve ook niet verstoord. Nader 
onderzoek is niet noodzakelijk. 
 
Conclusie 
Het onderwerp ecologie werpt gelet op bovenstaande geen belemmeringen op voor 
deze ruimtelijke onderbouwing. 
 
2.8 Water 

Advies Hoogheemraadschap Rijnland 
  
Wij hebben ter plaatse geen belang en geven derhalve een positief advies. Ter plaatse is geen 
waterkering en/of watergang aanwezig. Daarnaast is er geen (of nauwelijks) toename van 
verhard oppervlak, waardoor ook geen compenserende maatregelen hoeven te worden getroffen. 
 
2.9 Archeologie en cultuurhistorie 

Op de locatie heeft in het verleden een woning gestaan waardoor de grond al tot onderkant 
nieuwe fundering is geroerd. Op basis hiervan wordt het niet nodig geacht onderzoek te laten 
uitvoeren. 
 
2.10 Duurzaam Bouwen 

Omdat het huidige bestemmingsplan al voorziet in woningen worden er geen aanvullende eisen 
gesteld aan de ontwikkelingen van onderhavig plan. 
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2.11 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De procedure van het wijzigingsplan is voorgeschreven in artikel 3.9a van de WRO. Dit artikel 
bepaalt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht op de voorbereiding van een 
wijzigingsplan van toepassing is. Het ontwerpwijzigingsplan zal worden aangekondigd en ter 
inzage liggen in het gemeentehuis van Lisse, evenals digitaal worden bekendgemaakt en 
beschikbaar worden gesteld. Gedurende de termijn van zes weken kan door eenieder zienswijzen 
met betrekking tot het ontwerpwijzigingsplan worden ingediend bij het college van burgemeester 
en wethouders van Lisse. 
 

2.12 Externe Veiligheid 

Op basis van de provinciale risicokaart blijkt dat de locatie niet in het effectgebied ligt van een 
bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of geproduceerd en niet in het 
invloedsgebied van een weg, spoorlijn, waterweg of buisleiding die wordt gebruikt voor het 
transport van gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat het aspect externe veiligheid geen 
belemmering vormt voor de realisatie van dit plan. 
 
2.13 Bedrijven en milieuzonering 
Advies Omgevingsdienst West-Holland 

 

Hoewel in het vigerende bestemmingsplan al woningbouw mogelijk is en daarmee voor het aspect 
bedrijven en milieuzonering al een ruimtelijke afweging heeft plaatsgevonden, merken wij wel op 
dat volgens het vigerende bestemmingsplan vestiging van bedrijfsmatige activiteiten mogelijk zijn 
die meer hinder kunnen veroorzaken dat de huidige activiteiten. 
We noemen hierbij bijvoorbeeld horeca in categorie 2. Daarom adviseren wij om bij de realisatie 
nadrukkelijk aandacht te geven aan de scheiding tussen de appartementen en de bedrijfsruimten. 
 
 
3. ADVIEZEN 

 

Het plan is op 26 juni 2014 besproken met de welstandscommissie en op 4 september 2014 is 
het plan in de monumentencommissie behandeld. De welstandcommissie heeft geconcludeerd dat 
het plan voldoende potentie heeft voor een positieve uitwerking. Daarbij is expliciet ter sprake 
gekomen dat de nieuwe gevelbeelden inclusief de invulling van de open ruimte een positieve 
bijdrage leveren aan de beeldkwaliteit van de Kapelstraat. In de monumentencommissie is 
geconcludeerd dat het plan geen invloed heeft op het aangrenzende monument Kapelstraat 2. 
Ook is in deze commissie uitgesproken dat het plan een positieve bijdrage levert aan de 
beeldkwaliteit van de Kapelstraat. 
 
 
4. CONCLUSIE 

 
Met bovengenoemde planbeschrijving en onderbouwing zijn er geen overwegende bezwaren om 
medewerking te verlenen aan aanpassing van het bestemmingsplan met betrekking tot de 
wijziging van de bestemming tuin naar de bestemming wonen tussen Kapelstraat 2 en 4. 
 
 
 
 
Namens STOL architecten, 
Ir. Jean-Paul Corèl 


