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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-55530\3. Bestuur\6832 
Datum voorstel:   26 juli 2016 
Datum collegevergadering:  16 augustus 2016 

Datum raadscommissie:  1 september 2016 
Datum raadsvergadering:   15 september 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Verheijen 

Behandelend ambtenaar:   Elske Kraay 
E-mailadres:   e.kraay@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 -537222 

 
Agendapunt:  -- 
 

Ruimtelijke ontwikkeling Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Ontwerpbestemmingsplan Lapinenburgstraat 
 

 

Wij stellen voor 
 

- Het plan Lapinenburgstraat als ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en 

gedurende zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen 

(conform afd. 3.4 Awb). 
 

 

Inleiding 

In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 (collegebesluit 15-12-2015) is de 

Lapinenburgstraat opgenomen als handhavingsactie met een projectmatige aanpak. De 

locatie kent veel illegale bouwwerken. De situatie is bovendien moeilijk handhaafbaar. 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning zijn niet adequaat te toetsen aan de geldende 

bestemmingsplanregels van bestemmingsplan Elsbroek. 

 

De situatie is als volgt: 

De woningen aan de Lapinenburgstraat hebben aan de voorzijde een zogenaamde 

overtuin van circa 28m diepte. Tussen de overtuin en de woning ligt de 

Lapinenburgstraat.  

In het geldende bestemmingsplan Elsbroek heeft de overtuin de bestemming ‘Wonen 

onbebouwd’ en mag in een zone van 7 meter een bijgebouw worden gebouwd. 

 

De bebouwing is geïnventariseerd. Er zijn diverse bouwwerken illegaal gerealiseerd in de 

overtuin en in het verkeers- en verblijfsgebied (de Lapinenburgstraat). 

Ruimtelijk gezien is hier voor de gevallen die niet in het verkeers- en verblijfsgebied 

liggen geen bezwaar tegen.  

 



 

Kenmerk : Z-16-55530\3. Bestuur\6832  

Onderwerp : Ontwerpbestemmingsplan Lapinenburgstraat Pagina 2 van 5 

 

Wij stellen voor de Lapinenburgstraat een bestemmingsplanregeling voor die in de 

overtuin meer bebouwing toestaat. 

Vier bouwwerken passen ook in deze nieuwe bestemmingsplanregeling niet; een 

carport, een schutting en 2 hekjes. Deze vallen namelijk binnen de bestemming 

verkeers- en verblijfsgebied. Aan de eigenaren is gevraagd om deze te verwijderen 

en/of te verplaatsen. Indien zij hiertoe niet overgaan zal op basis van het 

Handhavingsuitvoeringsprogramma een handhavingstraject worden opgestart. 

Voor wat betreft de aanwezige hoogtes en bebouwde oppervlaktes van bouwwerken in 

de overtuin die hoger zijn dan toelaatbaar, geldt dat de huidige situatie de nul-situatie 

is. Dat betekent dat dit de maximale hoogte en het maximale bebouwingspercentage is.  

  

Bestaand kader/context 

Bestemmingsplan Elsbroek (raadsbesluit 15-11-2012) 

Handhavingsnota 2014-2017 (collegebesluit 1-4-2014) 

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 (collegebesluit 15-12-2015) 

 

Beoogd effect 

Door het voorliggend bestemmingsplan Lapinenburgstraat vast te stellen ontstaat een 

toetsingskader die de werkelijke situatie regelt. Hierdoor hoeft er bij een nieuwe 

aanvraag om omgevingsvergunning naar verwachting niet te worden afgeweken van het 

bestemmingsplan, omdat de toelaatbare situatie is opgenomen in het bestemmingsplan 

Lapinenburgstraat. Ook bewoners weten wat wel en niet mag. Bouwwerken die niet 

binnen dit bestemmingsplan passen worden handhaafbaar. Uiteindelijk ontstaat er een 

ruimtelijke verbetering doordat de zone tussen de woningen en overtuinen vrij is van 

bebouwing. 

 

Argumenten 

1. Het bestemmingsplan geeft uitvoering aan het 

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016. 

Door een geldend bestemmingsplan te hebben voor de Lapinenburgstraat dat 

overeen komt met de gewenste toelaatbare stedenbouwkundige situatie, is 

handhaving mogelijk.  

2. Het ontwerpbestemmingsplan past binnen het bestaande beleid. 

De woonbestemming wordt niet vergroot, maar er wordt wel meer bebouwing 

mogelijk gemaakt binnen deze bestemming voor wat betreft de overtuin. De 

provincie, het hoogheemraadschap van Rijnland en de veiligheidsregio Hollands 

Midden hebben in het vooroverleg (ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro)) ook bevestigd dat het binnen hun beleid past. 

3. De ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan is een wettelijke 

verplichting. 

 

Kanttekeningen 

N.v.t. 
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Financiële consequenties 

De kosten voor deze partiële herziening  worden gedekt binnen programma 1, binnen 

het prestatieveld ‘bestemmingsplan algemeen’. 

 

Aanpak / uitvoering / participatie 

Nadat het voorontwerp bestemmingsplan in het college is behandeld, zijn de bewoners 

geïnformeerd. Deze zijn geïnformeerd door middel van een brief  met een kaart waarin 

de nieuwe regeling is toegelicht. Ook hebben we per adres uitgelegd wat de 

consequenties zijn voor elk perceel. Bovendien hebben wij aangegeven dat de bewoners 

een afspraak kunnen maken voor meer informatie of vragen.  

Voor de meeste bewoners heeft het bestemmingsplan geen gevolgen voor de huidige 

bouwwerken en biedt het meer ruimte voor nieuwe bouwwerken. Voor de bewoners die 

een carport, een schutting of hekjes in het verkeers- en verblijfsgebied hebben staan, 

hebben wij gevraagd om deze te verwijderen of te verplaatsen. 

 

Tevens zijn de vooroverlegpartners volgens artikel 3.1.1 Bro geïnformeerd.  

 

Als het ontwerp bestemmingsplan in de raad is vastgesteld, infomeren we de bewoners 

aan de Lapinenburgstraat, maar ook de direct aangrenzende bewoners en bedrijven met 

een brief. Na vaststelling worden de indieners van zienswijzen geïnformeerd. 

Verder plaatsen we de gebruikelijke publicaties. 

 

Duurzaamheid 

In paragraaf 7.9 is opgenomen dat bij nieuwe ontwikkelingen rekening moet worden 

gehouden met het vigerende duurzaamheidsbeleid. 

 

HLT 

N.v.t. 

 

Urgentie 

N.v.t.  

 

Evaluatie 

Aan vier eigenaren is gevraagd om de bouwwerken die niet in het  bestemmingsplan 

Lapinenburgstraat passen, te verwijderen. Als deze niet verwijderd worden, dan zal op 

basis van het Handhavingsuitvoeringsprogramma een handhavingstraject worden 

opgestart. 

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 

Het ontwerpbestemmingsplan Lapinenburgstraat. 
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namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 

secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 
  

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 
 
gelet op het bepaalde in artikel 3.8 Wro en afd. 3.4 Awb 

 
 
besluit: 

 

- Het plan Lapinenburgstraat als ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en 

gedurende zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen 

(conform afd. 3.4 Awb). 
 

 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 september 2016, 
 

 
 
 

de plaatsvervangend griffier    de voorzitter 
drs. A.J. Jaspers      A. van Erk 


