






bestemmingsplan 

identificatie planstatus 
  
identificatiecode:  datum: status: 

  

NL.IMRO.0425.00001221031372400 11-12-2008 voorontwerp 
09-04-2009 ontwerp 

projectnummer: 28-10-2009 vastgesteld 
  

122103.13724.00   
  

opdrachtleider:   
  

mw. I. de Feijter   



Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

122103.13724.00 

Inhoud van de toelichting 1

1. Inleiding blz.  3
1.1. Aanleiding 3
1.2. Ligging plangebied 3
1.3. Leeswijzer 3

2. Beleidskader 5
2.1. Rijksbeleid 5
2.2. Provinciaal en regionaal beleid 5
2.3. Gemeentelijk beleid 6
2.4. Conclusie 7

3. Planbeschrijving 9
3.1. Huidige situatie 9
3.2. Toekomstige situatie 9
3.3. Toetsing wijzigingsregels 11

4. Onderzoek 13
4.1. Verkeer en parkeren 13
4.2. Wegverkeerslawaai 15
4.3. Luchtkwaliteit 18
4.4. Externe veiligheid 19
4.5. Bodemkwaliteit 20
4.6. Watertoets 20
4.7. Ecologie 21
4.8. Archeologie 25

5. Juridische planbeschrijving 27
5.1. Inleiding 27
5.2. Bestemming 27

6. Uitvoerbaarheid 29
6.1. Economische uitvoerbaarheid 29
6.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 29

Bijlage:
1. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. 
2. Verslag bijeenkomst d.d. 16-10-2008. 
3. Beantwoording reacties van bijeenkomst. 
4. Reactie op beantwoording. 
5. Verslag bijeenkomst d.d. 18-11-2008. 
6. Overlegreacties. 
7. Reactie waterbeheerder. 
8. Ontheffing Flora- en faunawet d.d. 31-07-2009. 





Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

122103.13724.00 

1. Inleiding 3

1.1. Aanleiding 

Ter plaatse van zorgcentrum de Veste, aan de Koningin Wilhelminalaan 1 te Naarden en de 
naastgelegen zorgwoningen De Schans en de Bonnet, bestaan plannen voor vervangende 
nieuwbouw en uitbreiding. Beoogd wordt een multifunctioneel woonzorgcentrum voor ouderen 
te realiseren. Ter plaatse van de locatie is het bestemmingsplan Stedelijk Gebied van kracht, 
dat op 9 februari 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld en op 5 september 2006 door Ge-
deputeerde Staten van de provincie Noord-Holland is goedgekeurd. Op de locatie vigeert de 
bestemming Maatschappelijke doeleinden. Een multifunctioneel zorgcentrum past binnen deze 
bestemming. De uitbreidingsplannen zijn desondanks binnen het bestemmingsplan Stedelijk 
Gebied niet rechtstreeks mogelijk omdat de beoogde uitbreiding gedeeltelijk buiten het bouw-
vlak komt te liggen. Wel is er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 
teneinde de bebouwing te kunnen uitbreiden. Het bouwvoornemen past binnen de wijzigingsre-
gels. In het kader van de Wet geluidhinder is voor het bouwvoornemen een akoestisch onder-
zoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat voor het zorgcentrum een hogere waarde 
vastgesteld dient te worden. Omdat in het kader van een wijzigingsprocedure geen hogere 
waarde procedure doorlopen kan worden, is besloten om in plaats van een wijzigingsplan een 
herziening van het bestemmingsplan op te stellen. Onderhavig plan heeft derhalve als doel het 
multifunctioneel zorgcentrum juridisch-planologisch mogelijk te maken. 

1.2. Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Koningin Wilhelminalaan 1 ten zuidwesten van de Vesting 
van de gemeente Naarden. De Koningin Wilhelminalaan sluit in noordwaartse richting aan op 
de Burgemeester van Wettumweg. Deze weg biedt toegang tot de Vesting van Naarden. In 
zuidwaartse richting sluit de laan aan op de rijksweg. 
Aan de noord- en oostzijde wordt het plangebied begrensd door een watergang. Tevens bevin-
den zich aan de noordzijde de zorgwoningen van de Bonnet. Aan de zuidzijde grenst het plan-
gebied aan de Koningin Wilhelminalaan. Aan de overzijde van de laan bevindt zich woning-
bouw. Ten oosten grenst het plangebied aan de zorgwoningen van de Schans. Naast en tegen-
over de Schans zijn woningen aanwezig. De ligging van het plangebied is weergegeven in fi-
guur 1. 

1.3. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komt allereerst het beleidskader aan bod. In dit hoofdstuk wordt het relevante 
ruimtelijke beleid van het Rijk, de provincie en de gemeente beschreven. In hoofdstuk 3 wordt 
een beschrijving gegeven van de bestaande situatie van het plangebied en het toekomstige 
bouwvoornemen. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de aspecten verkeer en parkeren, wegver-
keerslawaai, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodemkwaliteit, water, ecologie en archeologie 
belicht. In hoofdstuk 5 is de juridische planbeschrijving weergegeven. Hoofdstuk 6 behandelt tot 
slot de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.  
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2. Beleidskader 5

2.1. Rijksbeleid 

 Nota Ruimte (2006) 
In deze Rijksnota worden vier algemene doelen geformuleerd: versterking van de internationale 
concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, 
borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de 
veiligheid. 

De Nota Ruimte zet onder meer in op het volgende: 
- efficiënt en zo mogelijk meervoudig ruimtegebruik; 
- gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om de eigen natuurlijke aanwas op te vangen; 
- veel sterker sturende rol van water bij de ruimtelijke inrichting; 
- ruimte voor de recreatiesector om zich tot een economische drager van (delen) van het 

platteland te ontwikkelen. 

De Nota Ruimte gaat meer dan voorheen uit van het motto "decentraal wat kan, centraal wat 
moet". Gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren wordt on-
dersteund. Hiermee wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij de provincie en gemeenten om 
te sturen in de ruimtelijke ordening. 

2.2. Provinciaal en regionaal beleid 

 Streekplan Noord-Holland Zuid (2003) 
In het streekplan is het plangebied aangeduid als bestaand stedelijk gebied binnen de rode 
contour. Verstedelijking dient plaats te vinden binnen deze rode contour. Naast een grote vraag 
naar groene woonmilieus, wordt er in het streekplan ook een grote vraag naar stedelijke woon-
milieus vastgesteld. Van de bestaande capaciteit van 112.000 woningen dienen 58.000 wonin-
gen gerealiseerd te worden in bestaand stedelijk gebied. Van de dan nog resterende bouwop-
gave van 54.000 woningen voor de periode van 2000 tot 2020, zet de provincie in op realisering 
van 50% door verdergaande binnenstedelijke verdichting (28.000 woningen). Voor de andere 
circa 50% zijn nieuwe uitleglocaties nodig in een totale omvang van 28.000 woningen. Binnen-
stedelijke woningbouw en verdichting dienen echter niet ten koste te gaan van de kwaliteit van 
het woon- en leefmilieu in de steden. Bij (her)inrichting van het stedelijke gebied wordt ge-
streefd naar beperking van negatieve invloeden op het grondwatersysteem, zowel kwalitatief als 
kwantitatief. Een functieverandering of herinrichting mag niet leiden tot een grotere aan- en 
afvoer van water. Binnen het stedelijk gebied geldt het nieuwe provinciale locatiebeleid voor 
bedrijven en voorzieningen. 

Wonen en zorg 
Vermaatschappelijking en deconcentratie van de zorg brengen, zeker in combinatie met de 
vergrijzing, ingrijpende veranderingen met zich mee voor de ruimtelijke inrichting en de aard en 
omvang van de woningbehoefte. Waar men voorheen kon volstaan met het specifiek bestem-
men van (grootschalige) locaties voor zorg, moet nu vooral ruimte geboden worden voor huis-
vesting en zorg in centra van wijken en steden. De trend is: van grootschalig en geconcentreerd 
naar kleinschalig en gespreid. In principe gaat het om zelfstandig wonen, ook bij zorgafhanke-
lijkheid. De extramuralisering1) leidt tot de toetreding van nieuwe doelgroepen tot de woning-
markt. Daarvoor gaat het merendeels om huisvesting in bijzondere woonvormen in combinatie 
met zorg. 

                                                     
1) Extramuralisering is het bieden van zorg buiten de muren van een zorginstelling. Het proces van extramuralisering 

is de afbouw van capaciteit in zorginstellingen door het beperken van de instroom en het bevorderen van de 
uitstroom van hulpbehoevende mensen. 
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Kwaliteitshandvest Gemeenten, corporaties en regio Gooi en Vechtstreek 
Het Kwaliteitshandvest is een regionale uitwerking van het Kwaliteitshandvest Wonen Noord-
Holland van de provincie Noord-Holland. Behoud van het kwalitatief hoogwaardige woon- en 
leefmilieu staat centraal. Kwantiteit is hieraan ondergeschikt. Er dienen woningen en woon-
milieus te komen die op de wensen en kenmerken (leeftijd, huishoudensamenstelling, inkomen) 
van de bevolking zijn afgestemd. 
Er wordt in het kwaliteitshandvest een aantal volkshuisvestingsopgaven aangegeven: 
- verdichting/intensivering (met name rond voorzieningenconcentraties (scholen, winkelcen-

tra, zorgzones)); 
- inspelen op veranderende woonwensen van ouderen (extramuralisering); 
- het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de woning en woonomgeving 

(particulier opdrachtgeverschap, strategische verkoop van huurwoningen); 
- aandacht voor betaalbaarheid/doelgroep. 
Het proces van extramuralisering is de afbouw van capaciteit in zorginstellingen door het be-
perken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom van hulpbehoevende mensen. Om 
in aanmerking te komen voor een zelfstandige zorgwoning kan alleen indien er een zorgindica-
tie van het CIZ aanwezig is. Hoewel in de Kwaliteitshandvest wordt aangegeven dat er inge-
speeld dient te worden op de veranderende woonwensen van ouderen, blijft desondanks de 
vraag naar een woonzorgcomplex bestaan. Het onderhavige plan voorziet dan ook niet in een 
vergroting van het aantal woonzorgplaatsen, maar wel in een kwalitatieve verbeteringen van de 
woonvoorzieningen ter plaatse.  

Regionale woonvisie Zorg voor Wonen 
In februari 2008 is door Regionale Volkshuisvestingscommissies de regionale woonvisie opge-
steld en is dit door de 9 gemeenten van het gewest Gooi en Vechtstreek in samenwerking met 
de in deze regio actieve woningcorporaties vastgesteld. Deze woonvisie kent vier kernambities: 
1. streven naar een economisch en sociaal vitale regio; 
2. zorgen voor meer beweging en meer keuze op de woningmarkt in het algemeen en meer 

kansen voor mensen die het lastig hebben op de woningmarkt, in concreto jongeren, jonge 
gezinnen en ouderen die zorg nodig hebben; 

3. behouden en versterken van de diversiteit aan woonmilieus met behoud van het groene 
karakter; 

4. zich onderscheiden als een regio waar ruimte is voor het zoeken naar en uitvoeren van 
vernieuwende oplossingen op het gebied van wonen. 

Het onderhavig plan biedt uitvoering aan het bieden van meer kansen aan ouderen die wonen 
met zorg combineren. Ondanks dat het plan een herbouwplan betreft, biedt het toch meer kan-
sen omdat de nieuw gebouwde woningen weer voldoen aan de eisen die in deze en de ko-
mende tijd aan dergelijke woningen voor en door ouderen worden gesteld. 

2.3. Gemeentelijk beleid  

 Beleidsnota Volkshuisvesting Naarden 2000-2010, Beleidsprogramma Volkshuisves-
ting Naarden 2000-2010 in combinatie met de lokale woonvisie gemeente Naarden 

Sinds de vaststelling van de Beleidsnota Volkshuisvesting Naarden 2000-2010 op 19 septem-
ber 2000, zijn de doelgroepen van beleid nagenoeg gelijk gebleven. De aandacht lag en ligt bij 
starters, jongeren en ouderen. Er is wel een nieuwe doelgroep bijgekomen; de beroepsgroep 
zorg, onderwijs, politie en brandweer. De belangrijkste overeenkomsten binnen deze doelgroep 
zijn de hoogte van het inkomen, laag tot middel en de afhankelijkheid van de regio in zijn geheel 
van deze beroepen. 

 Structuurvisie Naarden (2003) 
De hoofdlijnen van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van Naarden voor de komende 10 à 20 
jaar zijn beschreven in de Structuurvisie Naarden, die op 27 februari 2003 is vastgesteld. In de 
Structuurvisie is op basis van een afweging waarin vier ontwikkelingsmodellen zijn behandeld 
voor een voorkeursmodel gekozen, met als belangrijkste kenmerken: 
- Naarden is een netwerk van locaties; 
- uitwisseling tussen de verschillende locaties is mogelijk; 
- de rode contouren (streekplan) zijn een hard uitgangspunt; 
- een grote mate van flexibiliteit; 
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- het behoud van het beschermd stadsgezicht, inclusief de schootsvelden. 
Het programma richt zich voornamelijk op senioren en in mindere mate starters. Voor voorzie-
ningen wordt naar versterking gezocht door functies te combineren, bijvoorbeeld in een Brede 
School. Flexibiliteit in de zin van uitwisselbaarheid tussen functies is daarbij leidend. 

Welstandsnota 
In 2004 is voor het grondgebied van Naarden een welstandsnota opgesteld. In deze nota wor-
den criteria beschreven die ten grondslag liggen aan de welstandsbeoordeling bij de indiening 
van bouwplannen. De kern van de nota wordt gevormd door de gebiedsgerichte criteria. In 
Naarden zijn 15 gebieden onderscheiden die elk een eigen set aan welstandscriteria hebben 
gekregen op basis van een beschrijving van de samenhang in en het karakter van een bepaald 
gebied. Hierbij worden sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwwerken en alge-
mene, gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria onderscheiden. Ter plaatse van het 
plangebied geldt een regulier welstandsniveau. 

Bestemmingsplan Stedelijk Gebied 
Binnen de voorschriften van het bestemmingsplan Stedelijk Gebied van de gemeente Naarden, 
dat op 9 februari 2006 is vastgesteld door de gemeenteraad en op 25 september 2006 is goed-
gekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, is in artikel 12 een wijzigingsbevoegd-
heid opgenomen ten behoeve van de verruiming van de bebouwingsmogelijkheden binnen de 
bestemming Maatschappelijke doeleinden. Met deze verruiming is het mogelijk om 75% van het 
bouwvlak te bebouwen. Daarnaast mag 40% van de bebouwing tot een bouwhoogte van 12 m 
worden gebouwd en 40% van de bebouwing tot een bouwhoogte van 18 m.  

Wijzigingsbevoegdheid 
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de gronden met de aanduiding Wijzigings-
gebied III het bouwvlak te vergroten, met dien verstande dat: 
a. na wijziging ten hoogste 75% van het bouwvlak mag worden bebouwd; 
b. ten hoogste 40% van de bebouwing tot een bouwhoogte van 12 m mag worden gebouwd; 
c. ten hoogste 40% van de bebouwing tot een bouwhoogte van 18 m mag worden gebouwd; 
d. een besluit tot wijziging mag niet eerder worden genomen dat nadat is gebleken dat de bodem ge-

schikt is voor de beoogde functie. 

In navolging van artikel 12 lid 4 van de voorschriften, zoals hierboven in het kader staat weer-
gegeven, kan gebruikgemaakt worden van de wijzigingsbevoegdheid. Om te voldoen aan de 
voorwaarde gesteld onder d, is voor het plangebied een onderzoek verricht naar de bodemkwa-
liteit. Uit dit onderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde functie, zodat de 
bodemkwaliteit de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet in de weg staat. Voorts vol-
doet het bouwplan aan de overige eisen die gesteld zijn. Echter, omdat het woonzorgcomplex 
met appartementen iets dichter op de weg komt te liggen, dient in het kader van de Wet geluid-
hinder een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Uit dit onderzoek is naar voren geko-
men dat de geluidsbelasting op de gevel hoger is dan wettelijk toegestaan, zie hiervoor tevens 
paragraaf 4.2. Het vaststellen van een Besluit hogere waarden bij een wijzigingsplan is op basis 
van de Wet geluidhinder niet mogelijk. Derhalve kan geen gebruikgemaakt worden van de wij-
zigingsbevoegdheid, maar wordt de bouwvoornemen juridisch-planologisch slechts mogelijk 
gemaakt middels dit bestemmingsplan. 

2.4. Conclusie 

Het plangebied wordt in het streekplan aangeduid als bestaand stedelijk gebied binnen de rode 
contour. De behoefte aan woningen en voorzieningen dient grotendeels binnen deze rode con-
tour geaccommodeerd te worden. Uit het gemeentelijke beleid blijkt, dat sprake is van een grote 
opgave voor woningbouw. In verschillende beleidsdocumenten is een tekort aan woningen voor 
starters en senioren vastgesteld. Er is met name behoefte aan "levensloopbestendige wonin-
gen" en kwalitatieve verbetering van het bestaande woonareaal.  
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Uitgaande van de woningvraag dienen aanpassingen van de bestaande woningvoorraad en 
nieuwbouw gericht te zijn op de huisvesting van ouderen en in mindere mate starters.  
Het plan past in principe binnen de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het bestem-
mingsplan Stedelijk Gebied, maar uitsluitend vanwege het benodigde akoestisch onderzoek 
voor de berekening van de geluidsbelasting op de gevel van het gebouw, wordt een herziening 
van het bestemmingsplan opgesteld. 
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3. Planbeschrijving 9

3.1. Huidige situatie 

De Veste is een woonzorgcentrum in Naarden en is aan de Koningin Wilhelminalaan gelegen, 
aan de zuidzijde net buiten de muren van de Vesting. Het gebouw is gelegen in een groene 
omgeving, waarbij aan de noord- en oostzijde een watergang ligt. Het gebouw bestaat thans uit 
108 verzorgingsplaatsen. Het gebouw bestaat uit 4 respectievelijk 6 bouwlagen en heeft een 
maximale hoogte van 12,27 respectievelijk 20,27 m plus peil (= 2,55 m +NAP).  

Figuur 2  Huidige aanzicht De Veste 

De huidige huisvesting voldoet niet meer aan de basiskwaliteitseisen die door de overheid wor-
den gesteld aan AWBZ1) gerelateerde woonvoorzieningen. Gebleken is dat renovatie onvol-
doende ruimte biedt om te kunnen voldoen aan deze kwaliteitseisen. Om ook in de toekomst 
goede en volwaardige zorg en accommodatie te kunnen bieden, is het noodzakelijk om deze 
locatie te herontwikkelen. 
In de nabijheid van De Veste zijn de zorgwoningen de Bonnet en de Schans gelegen. De Bon-
net kent voor een gedeelte een maximale bouwhoogte van 13 m. Voor de Schans geldt voor 
een gedeelte maximaal 18 m. Deze gebouwen zijn tevens onderling met elkaar verbonden. De 
Schans bevindt zich aan de westzijde van de Veste en is hier tegenaan gebouwd. Middels een 
loopbrug over de watergang aan de noordzijde is het mogelijk om binnendoor het gebouw de 
Bonnet te betreden. 

Hoewel de uitbreidingsplannen tevens betrekking hebben op de Schans en de Bonnet, heeft het 
bestemmingsplan uitsluitend betrekking op de locatie van de Veste, omdat de plannen voor de 
overige locaties rechtstreeks passen binnen het vigerende bestemmingsplan.  

                                                     
1) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
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3.2. Toekomstige situatie 

Het bouwplan is gericht op het herontwikkelen van het woonzorgcentrum. Omdat de huidige 
woonvoorzieningen niet meer voldoen aan de maatstaven van de AWBZ, worden ruimere wo-
ningen gerealiseerd. Het aantal woningen neemt iets af naar 95 wooneenheden, maar de wo-
ningen zelf zullen ruimer zijn en voldoen aan de norm. Derhalve zal het bebouwingsoppervlak in 
vergelijking met de huidige situatie toenemen. Naast de (zorg)woningen, wordt binnen het ge-
bouw ook ruimte geboden voor multifunctionele voorzieningen. Zo wordt in het gebouw een 
bibliotheek gepland en wordt er ruimte ingepland voor een kapper, een winkel en een restaurant 
ten behoeve van de bewoners van het woonzorgcentrum. Rondom het nieuw te realiseren 
complex wordt rekening gehouden met een verzorgde landschappelijke vormgeving langs het 
water. Tevens wordt bij het nieuw te realiseren complex rekening gehouden met het zicht op het 
gebouw vanaf de Koningin Wilhelminalaan en de woningen gelegen aan deze straat. Zo worden 
een aantal bomen behouden en enkele bomen geplant om het gebouw opnieuw goed in te pas-
sen. 
Er wordt naar gestreefd om in een gebouwde parkeervoorziening (ondergronds) een parkeer-
kelder mogelijk te maken. Bovengronds bestaat het gebouw gedeeltelijk uit 4 respectievelijk 
6 bouwlagen. De terp waarop het huidige gebouw is gelegen zal worden afgegraven. Hier zijn 
een drietal redenen voor. Ten eerste omdat het bouwvolume toeneemt en als zodanig de over-
buren (bewoners aan de Koningin Wilhelminalaan) tegen een groter gebouw zullen aankijken. 
Door het afgraven van de terp wordt het nieuwe gebouw visueel lager. Om de overburen verder 
tegemoet te komen, is het nieuwe gebouw op een zodanige wijze vormgegeven dat de hoogste 
zijde haaks op de Koningin Wilhelminalaan wordt gerealiseerd. Hierdoor is het zicht op het 
hoogste gedeelte van het gebouw minimaal. Een tweede reden voor de afgraving is het feit dat 
de toegankelijkheid voor bewoners op deze wijze wordt vergroot. Bewoners die moeilijk ter 
been zijn en lopen met hulp van een rollator, ondervinden hinder doordat zij tegen de terp om-
hoog moeten lopen om bij de ingang van het gebouw te kunnen komen. Ook voor mensen die 
met een rolstoel het gebouw willen binnentreden is dit hinderlijk. Ten derde is het feit dat er nu 
een halve verdieping hoogteverschil bestaat tussen de Schans en De Veste. Door het afgraven 
van de terp, zodat de nieuwe De Veste even hoog komt te liggen als de Schans, is dit probleem 
er niet meer. Het zand dat met het afgraven vrijkomt zal worden gebruikt om de sterk aflopende 
grond aan de achterzijde van het gebouw mee op te hogen, gesloten grondbalans. Dit heeft 
wederom voordelen voor de moeilijk ter been zijnde bewoners. Daarnaast dient dit ter verbete-
ring van de kwaliteit van de grond aan de achterzijde van het gebouw, omdat de grondwater-
stand daar erg hoog is en hierdoor de kans op een modderige tuin erg groot.  
Er wordt uitgegaan van een variabele hoogte. Het bouwoppervlak bestaat uit 2.955 m². Hiervan 
wordt 1.165 m² gebouwd tot een hoogte van 19,18 m, plus peil. Dit is 39,4% van het bouwop-
pervlak. Het overige gedeelte van het gebouw wordt gebouwd tot een hoogte van 13,18 m, plus 
peil. Uitzondering is de entree, die een hoogte krijgt van 4,18 m, plus peil. Het bouwplan is strij-
dig vanwege het bouwen buiten het op de plankaart aangegeven bouwvlak, maar past wel bin-
nen de wijzigingsregels die opgenomen zijn in het vigerende bestemmingsplan, inclusief ge-
bruikmakend van de in dit bestemmingsplan opgenomen vrijstellingsbevoegdheid, zie ook pa-
ragraaf 3.3. Ondanks het feit dat de nieuwe Veste een groter bouwvolume kent, is het nieuwe 
gebouw door het afgraven van de terp lager dan het huidige gebouw, namelijk 19,18 m in plaats 
van 20,27 m plus peil. 
Naast herbouw van de Veste, wordt ook op het gebouw van de Schans en de Bonnet respec-
tievelijk twee en één extra bouwlaag voorzien. Tevens wordt een verbindingsgebouw, de 
Knoop, tussen de drie gebouwen meegenomen in de bouwplannen. De bouwplannen voor de 
Schans, de Bonnet en de Knoop passen binnen de bouwmogelijkheden die rechtstreeks gebo-
den worden in het bestemmingsplan Stedelijk Gebied. Deze laatstgenoemde onderdelen maken 
geen deel uit van het bestemmingsplan De Veste. 
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3.3. Toetsing bestemmingsplan Stedelijk Gebied 

Op basis van artikel 12 lid 4 van de voorschriften uit het vigerende bestemmingsplan Stedelijk 
Gebied, zoals in paragraaf 2.3 staat aangegeven, kan gebruikgemaakt worden van de wijzi-
gingsbevoegdheid. Om te voldoen aan de voorwaarde gesteld onder d, is voor het plangebied 
een onderzoek verricht naar de bodemkwaliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit 
geschikt is voor de beoogde functie, zodat de bodemkwaliteit de toepassing van de wijzigings-
bevoegdheid niet in de weg staat. 
Voorts voldoet het bouwplan aan de overige eisen gesteld in artikel 8 lid 4 onder a t/m c. Als 
gevolg van bouwtechnische eisen zal het gebruikmaken van de in het bestemmingsplan opge-
nomen ontheffingsbevoegdheid noodzakelijk zijn. Met een grondoppervlakte van 2.150 m² be-
draagt het bebouwingspercentage van het wijzigingsgebied 75%. Van de 2.150 m² grondopper-
vlak gaat het bouwvoornemen uit van 39,4% bebouwing met een bouwhoogte van 18 m, plus 
10%. Daarnaast mag ten hoogste 40% van de bebouwing tot 12 m, plus 10%, hoog worden 
gebouwd. Hoewel geen direct gebruik wordt gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid, voldoet de 
beoogde ontwikkeling wel aan de eisen die gesteld worden in de wijzigingsbevoegdheid zoals 
uiteengezet in paragraaf 2.3 en 2.4.  
Ondanks dit is het toch noodzakelijk om voor het gedeelte van de Veste toch de onderhavige 
herziening van het bestemmingsplan op te stellen. Dit omdat uit het akoestisch onderzoek naar 
voren is gekomen dat er sprake is van een hogere geluidsbelasting op de gevels dan wettelijk 
toegestaan. De ontheffingsmogelijkheid, wettelijk geboden aan het college van de gemeente 
Naarden, kan juridisch-planologisch echter niet tegelijkertijd met een wijziging van het bestem-
mingsplan worden uitgevoerd, zodat dit bestemmingsplan noodzakelijk is. 
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4. Onderzoek 13

4.1. Verkeer en parkeren 

Verkeersontsluiting 
Auto

De ontwikkeling is gelegen in Naarden en wordt ontsloten via de Koningin Wilhelminalaan. De 
Koningin Wilhelminalaan is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom van Naarden 
en kent een maximumsnelheid van 50 km/h. In zuidelijke richting sluit de weg aan op de Bur-
gemeester J. Visserlaan die toegang biedt tot het noordelijke deel van Naarden en bedrijfster-
rein Gooimeer. Verder sluit de weg door middel van een met verkeerslichten geregeld kruispunt 
aan op de rijksweg. De rijksweg is een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 
50 km/h en vormt een belangrijke verbinding met de autosnelweg A1. In westelijke richting 
wordt via de rijksweg de A1 richting Amsterdam bereikt. In oostelijke richting wordt de kern Bus-
sum en de A1 richting Hilversum en Amersfoort bereikt. De Koningin Wilhelminalaan biedt ver-
der ten zuiden van de Rijksweg toegang tot het westelijk deel van Bussum en de Hilversumse 
Meent. In noordelijke richting biedt de weg toegang tot Naarden-Vesting. De locatie is binnen 
een kwartier rijden aangesloten op een autosnelweg. Verder wordt de locatie direct door middel 
van een gebiedsontsluitingsweg ontsloten. De ontsluiting voor het autoverkeer is derhalve goed. 

Fiets
Het fietsverkeer wordt afgewikkeld via de Koningin Wilhelminalaan. De weg heeft ter hoogte 
van de locatie fietssuggestiestroken. Tussen de kruispunten met de Burgemeester J. Visserlaan 
en de Prins Frederik Hendriklaan heeft de weg aan de noordzijde een vrijliggend eenrichtings-
fietspad. Ter hoogte van het kruispunt met de Rijksweg zijn er ook vrijliggende fietsvoorzienin-
gen. De weginrichting van de Koningin Wilhelminalaan is niet conform de richtlijnen van Duur-
zaam Veilig. De weg is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg met een maximum-
snelheid van 50 km/h en dient volgens de richtlijnen vrijliggende fietspaden te hebben. Wel zijn 
op de kruispunten met de Burgemeester J. Visserlaan en de rijksweg fietsvoorzieningen. De 
ontsluiting voor het fietsverkeer is derhalve redelijk. 

Openbaar vervoer 
Er is een bushalte gesitueerd aan de voorzijde van het gebouw. Deze halte wordt bediend door 
een buslijn richting Almere en het treinstation Naarden-Bussum. De frequentie van deze buslijn 
is in de spits twee keer per uur per richting. Buiten de spits wordt de halte één keer per uur per 
richting bediend. Op circa 150 m loopafstand bevindt zich de bushalte Alexanderlaan. Deze 
halte wordt bediend door een buslijn treinstation Naarden-Bussum en treinstation Weesp en 
verbindt de locatie met de kernen Naarden en Muiden. De frequentie is twee keer per uur per 
richting. De reisafstand tot treinstation Naarden-Bussum bedraagt circa 5 minuten. Op het trein-
station kan worden overgestapt op treinen richting Hilversum, Utrecht, Amersfoort en Almere, 
Amsterdam en Schiphol. De ontsluiting per openbaar vervoer is derhalve goed.  

Parkeren
De parkeerbehoefte van een verzorgingshuis bedraagt tussen de 0,5 en 0,7 parkeerplaatsen 
per wooneenheid (ASVV, 2008). Er worden 95 wooneenheden mogelijk gemaakt. De parkeer-
behoefte bedraagt derhalve minimaal 48 en maximaal 67 parkeerplaatsen. In deze parkeernorm 
is de aanwezigheid van bezoekers en personeel meegenomen, 60% van de norm voorziet 
hierin. 

Er wordt naar gestreefd om in een gebouwde parkeervoorziening (ondergronds) de 
parkeerplaatsen mogelijk te maken. Tevens worden bovengronds op eigen terrein een aantal 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Derhalve wordt er ruim voldaan aan de parkeernorm.  

Verkeersveiligheid 
Het plangebied is niet ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig. De Koningin Wilhel-
minalaan kent ter hoogte van de locatie geen vrijliggende fietspaden, maar fietssuggestiestro-
ken. De intensiteiten op de Koningin Wilhelminalaan zijn met circa 4.750 mvt/etmaal relatief 
laag. Verder loopt de weg ten oosten van de locatie over in een erftoegangsweg. Op erftoe-
gangswegen wordt fietsverkeer gemengd met autoverkeer afgewikkeld. Op het kruispunt met 
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de Burgemeester J. Visserlaan en de rijksweg zijn wel solitaire fietsvoorzieningen aanwezig. 
Tevens kennen deze wegen vrijliggende fietspaden. Gezien de lage intensiteiten op de Konin-
gin Wilhelminalaan, de aanwezigheid van fietssuggestiestroken en de aanwezigheid van fiets-
voorzieningen op de belangrijkste kruispunten en de omliggende gebiedsontsluitingswegen, kan 
worden gesteld dat er geen sprake is van een onaanvaardbare situatie.  

Verkeersgeneratie 
De verkeersgeneratie zal als gevolg van de ontwikkeling niet toenemen. In de huidige situatie is 
er reeds een functie als verzorgingshuis aanwezig. De nieuwe ontwikkeling voorziet in dezelfde 
functie. Ook het aantal wooneenheden blijft nagenoeg gelijk. Derhalve wordt gesteld dat er 
geen toename van verkeer zal plaatsvinden als gevolg van de ontwikkeling. Een en ander zal 
daarom ten opzichte van de huidige situatie geen invloed hebben op de doorstroming van het 
verkeer op de Koningin Wilhelminalaan.  

Verkeersgegevens 
De verkeersgegevens (in mvt/etmaal) die ten grondslag liggen aan de onderzoeken met betrek-
king tot wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit staan vermeld in tabel 4.1. De verkeersgegevens 
zijn ontleend aan het bestemmingsplan Stedelijk gebied

1)
. Voor de extrapolatie naar het maat-

gevende jaar (2010 voor luchtkwaliteit en 2020 voor wegverkeerslawaai) is uitgegaan van een 
autonome groei van 1,5% per jaar.  
Voor de voertuigverdeling is uitgegaan van een standaardverdeling voor een wijkontsluitings-
weg. Er is geen reden om aan te nemen dat de daadwerkelijke voertuigverdeling afwijkt van de 
standaardverdeling. 

Tabel 4.1  Verkeersgegevens (afgerond op 100-tallen) 

weg Koningin Wilhel-
minalaan 

Alexanderlaan Anna van 
Burenlaan 

Prins Frederik 
Hendriklaan 

maximumsnelheid (km/h) 50 50 50 30 
wegdektype DAB DAB DAB DAB 
wegbreedte (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 
objectfractie 0,5 0,5 0,5 0,5 
     
verkeersintensiteit     
1999 3.500 5.600 - - 
2010 4.100 6.600 - - 
2015* 4.400 7.100 - - 
2020 4.800 7.700 100** 2.000*** 

* Naarden Stedelijk gebied, RBOI, 2 november 2005 (kenmerk: 170.11085.00). 
** Doodlopende weg: inschatting op basis van het aantal te ontsluiten woningen. 
*** Inschatting op basis van de functie van de weg. 

Tabel 4.2  Voertuigverdeling Prins Frederik Hendriklaan 

etmaalverdeling % voertuigverdeling lichte mvt (%) middelzware mvt 
(incl. bussen, %) 

zware mvt 
(%) 

daguurpercentage 7,0 dag (07-19 uur) 94,0 5,7 0,3 
avonduurpercentage 2,6 avond (19-23 uur) 98,0 1,9 0,1 
nachtuurpercentage 0,7 nacht (23-07 uur) 96,0 3,8 0,2 

Tabel 4.3  Voertuigverdeling overige wegen 

etmaalverdeling % voertuigverdeling lichte mvt (%) middelzware mvt 
(incl. bussen, %) 

zware mvt 
(%) 

daguurpercentage 7,0 dag (07-19 uur) 94,0 5,1 0,9 
avonduurpercentage 2,6 avond (19-23 uur) 97,2 2,5 0,3 
nachtuurpercentage 0,7 nacht (23-07 uur) 96,0 3,4 0,6 

                                                     
1) Naarden Stedelijk gebied, RBOI, 2 november 2005 (kenmerk: 170.11085.00). 
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4.2. Wegverkeerslawaai 

 Beleid en normstelling 
Het vigerende beleid met betrekking tot geluidshinder is vastgelegd in de Wet geluidhinder 
(Wgh), ministeriële besluiten en jurisprudentie en in artikel 15 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning (Bro). Een toelichting hierop komt in deze paragraaf aan de orde, toegespitst op de situatie 
in dit ruimtelijke plan. 

Geluidszones langs wegen 
Langs alle wegen bevinden zich ingevolge de Wgh geluidszones, met uitzondering van wooner-
ven en 30 km/h-gebieden. Binnen en rond het plangebied zijn 30 km/h-wegen aanwezig die op 
basis van hun snelheidsregime zijn gedezoneerd. 
Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoe-
lige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De breedte van een geluids-
zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstede-
lijk). De geluidszone ligt aan weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant van de weg. On-
der stedelijk gebied wordt verstaan: "het gebied binnen de bebouwde kom, doch met uitzonde-
ring van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen zone van een auto-
weg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens" (artikel 1 
Wgh). 

De ontwikkeling is gelegen binnen de geluidszones van de Koningin Wilhelminalaan, Anna van 
Burenlaan en Alexanderlaan. Deze wegen hebben een binnenstedelijke ligging, twee rijstroken 
en der halve een geluidszone van 200 m.  

 Normstelling 
Nieuwe situaties: voorkeursgrenswaarde en uiterste grenswaarden  

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidszone 
van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde. Voor nieuwe situaties (nieuwe wegen of nieuwe 
woningen) bedraagt deze 48 dB.  

De voorkeursgrenswaarde mag in principe niet worden overschreden. Indien uit het akoestisch 
onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, zijn maatregelen nood-
zakelijk, gericht op het verminderen van de geluidsbelasting aan de gevel. Onderscheid wordt 
gemaakt in maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld geluidsreducerend asfalt) en maatregelen in 
het overdrachtsgebied (bijvoorbeeld geluidsschermen of het vergroten van de afstand tussen de 
geluidsbron en de ontvanger). 

Zijn deze maatregelen onvoldoende doeltreffend, dan wel ontmoeten deze maatregelen over-
wegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappe-
lijke of financiële aard, dan kan onder bepaalde voorwaarden een verzoek tot vaststelling van 
hogere waarden worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Naarden. Deze hogere waarde mag, afhankelijk van de situatie, een bepaalde 
waarde niet te boven gaan (uiterste grenswaarde). Indien de uiterste grenswaarde wordt over-
schreden en maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting aan de bron of in het over-
drachtsgebied niet mogelijk of doeltreffend zijn, dienen maatregelen aan de zijde van de ge-
luidsontvanger te worden genomen, zoals het toepassen van een dove gevel. Daarnaast dient 
altijd de wettelijke binnenwaarde te worden gegarandeerd. Het kan daarvoor noodzakelijk zijn 
dat geluidsisolerende gevelmaatregelen worden genomen. In het kader van de ruimtelijke pro-
cedures komen echter alleen de maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied aan de 
orde. De gevelmaatregelen komen pas aan de orde in het kader van de daadwerkelijke realisa-
tie van de ontwikkeling. Hieraan wordt bijvoorbeeld getoetst bij een bouwaanvraag. 

Onderhavig plan betreft deels wonen met een zorgindicatie in binnenstedelijk gebied. Voor dit 
deel van het plan geldt een uiterste grenswaarde van 63 dB. Een ander deel van het plan be-
treft een verzorgingscentrum. In de Wgh is aangegeven dat voor verzorgingscentra (volgens de 
Wgh andere gezondheidszorggebouwen) een uiterste grenswaarde van 53 dB geldt.  
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 30 km/h-wegen 
Zoals uit het voorgaande kan worden geconcludeerd geldt voor wegen die zijn ondergebracht in 
een 30 km/h-gebied geen wettelijke geluidszone en is langs deze wegen akoestisch onderzoek 
naar wegverkeerslawaai in nieuwe situaties op grond van de Wgh niet verplicht. Op basis van 
jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening echter aannemelijk te wor-
den gemaakt dat sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau. Indien dit niet aannemelijk is, 
dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de 
gevels noodzakelijk, mogelijk en doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid 
van de geluidsbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benade-
ringswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de eerder 
vermelde voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde uit de Wgh als referentiekader 
gehanteerd.  

Aftrek ex artikel 110g Wgh 
Krachtens artikel 110g van de Wgh mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer wor-
den gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zul-
len worden. Voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/h geldt een aftrek van 5 dB. Voor 
wegen met een maximumsnelheid van 70 km/h of meer geldt een aftrek van 2 dB. Op alle in 
deze rapportage genoemde geluidsbelastingen is deze aftrek toegepast, tenzij anders vermeld. 

Resultaten onderzoek nieuwe woningen versus bestaande gezoneerde wegen 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode I conform het Re-
ken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 1. Voor 
de berekeningen is voor de betreffende wegen uitgegaan van de verkeersgegevens zoals 
weergegeven in tabel 4.1 van de verkeersparagraaf. 
Het gebouw bestaat uit verschillende bouwhoogten. Op een deel van het gebouw wordt een 
bouwhoogte van 12 m toegestaan. Een ander deel krijgt een bouwhoogte van 18 m. De mini-
male afstanden tussen de wegas en de verschillende bouwdelen is in onderstaande tabel 
weergegeven.  

Tabel 4.4  Afstand wegas tot de gevel 

 hoogte max. 12 m hoogte max. 18 m 

Koningin Wilhelminalaan 16 m 25 m 

Alexanderlaan 99 m 145 m 

Anna van Burenlaan 72 m 98 m 

De berekende geluidsbelasting voor de verschillende waarneemhoogten is in onderstaande 
tabel per gezoneerde weg weergegeven.  

Tabel 4.5  Geluidsbelasting aan de gevel 

Koningin Wilhel-
minalaan (16 m) 

(bouwhoogte 
maximaal 12 m) 

Koningin Wilhel-
minalaan (25 m) 

(bouwhoogte 
maximaal 18 m) 

Alexanderlaan Anna van Burenlaan 

1,5 m 53 dB 50 dB 42 dB 25 dB 

4,5 m 54 dB 51 dB 44 dB 27 dB 

7,5 m 54 dB 51 dB 45 dB 28 dB 

10,5 m 53 dB 51 dB 45 dB 28 dB 

13,5 m - 51 dB 43 dB 26 dB 

16,5 m - 51 dB 43 dB 26 dB 

Ten gevolge van het verkeer op de Koningin Wilhelminalaan wordt de voorkeursgrenswaarde 
op alle waarneemhoogten overschreden. De maximale geluidsbelasting bedraagt 54 dB. Er is 
derhalve sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde met 6 dB. Ten gevolge 
van het verkeer op de overige wegen wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden.  

De geluidsbelasting aan de gevel van het woonzorgcentrum kan worden gereduceerd door 
maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Er is een aantal maatregelen aan de bron 
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denkbaar. De eerste mogelijkheid is het beperken van de verkeersomvang, de snelheid of wijzi-
ging van de samenstelling van het verkeer. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk als de functie 
van de weg wordt gewijzigd. Dit stuit op overwegende bezwaren van verkeers- en vervoerskun-
dige aard. De Koningin Wilhelminalaan behoort tot de hoofdverkeersstructuur van Naarden en 
is van belang voor de ontsluiting van de Vesting van Naarden. De functie als ontsluitingsweg 
dient ten behoeve van een goede bereikbaarheid te worden behouden. 

Een andere maatregel aan de bron is het toepassen van een geluidsreducerende wegdekver-
haring bijvoorbeeld het herasfalteren van de Koningin Wilhelminalaan met geluidsreducerend 
asfalt. Gezien de ligging van de geluidsgevoelige bestemming, zal de geluidsreducerende weg-
dekverharding over een lengte van circa 130 m moeten worden uitgevoerd. Toepassen van een 
geluidsreducerende wegdekverharding stuit vanwege de kosten ad circa � 50.000,- op overwe-
gende bezwaren van financiële aard. 

Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidsafschermende voorzieningen 
(scherm of wal) stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. Dergelijke 
geluidsafschermende voorzieningen zijn in binnenstedelijk gebied vrijwel niet stedenbouwkun-
dig inpasbaar. Bovendien zijn de geluidsafschermende voorzieningen onvoldoende doeltref-
fend. Doordat de geluidsafschermende voorziening dient te worden onderbroken ter plaatse van 
de aansluitende wegen en de perceelaansluitingen, wordt het effect van de afscherming voor 
een belangrijk deel teniet gedaan. Ook stuit een geluidsafschermende voorziening op overwe-
gende bezwaren van financiële aard vanwege de hoge kosten. Een andere maatregel zoals het 
vergroten van de afstand tussen wegas en het woonzorgcentrum is niet mogelijk. Het bouwplan 
is dan niet meer inpasbaar.  

Geconcludeerd wordt dat redelijkerwijs geen maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting 
mogelijk zijn of dat maatregelen op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers-
kundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard stuiten. Daarnaast overschrijdt de 
geluidsbelasting de maximaal te ontheffen grenswaarde niet. Derhalve behoeven geen gevel-
maatregelen te worden getroffen.  

Gezien de configuratie van de bebouwing ten opzichte van de gezoneerde wegen kan worden 
gesteld dat de bebouwing in voldoende afscherming zal voorzien, zodat een geluidsluwe zijde 
mogelijk is.  

Gezien bovenstaande wordt gesteld dat het akoestisch klimaat aanvaardbaar is.  

Aangezien het akoestisch klimaat aanvaardbaar wordt geacht en de uiterste grenswaarde niet 
wordt overschreden dient een verzoek tot vaststelling van hogere waarde te worden ingediend 
bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden. 

Resultaten 30 km/h-wegen 
In de omgeving van het plangebied ligt de gedezoneerde Prins Frederik Hendriklaan. De ver-
keersintensiteit van deze weg is opgenomen in tabel 4.1 en ingeschat op basis van het aantal te 
ontsluiten woningen. De gevel van het woonzorgcomplex ligt op minimaal 80 m uit de wegas 
van de Prins Frederik Hendriklaan. De maximale geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer 
op deze weg bedraagt 37 dB op 7,5 t/m 16,5 m waarneemhoogte. Op 4,5 m waarneemhoogte 
bedraagt de geluidsbelasting 36 dB en op 1,5 m hoogte 34 dB. De voorkeursgrenswaarde zoals 
die geldt voor gezoneerde wegen wordt niet overschreden. Er is derhalve sprake van een aan-
vaardbare situatie.  

Conclusie 
De geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de gezoneerde Koningin Wilhelminalaan 
overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Omdat maatregelen ter reductie van de ge-
luidsbelasting niet mogelijk zijn of op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, ver-
keerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard stuiten, dient er een ver-
zoek tot vaststelling van hogere waarden te worden ingediend bij het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Naarden voor de in onderstaande tabel opgenomen woning-
aantallen. 
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Tabel 4.6  Hogere waardentabel 

bouwlaag aantal eenheden afstand tot wegas vast te stellen 
hogere waarde 

maximaal te 
ontheffen 
waarde 

begane grond 4 woningen 16 m 53 dB 63 dB 
1e verdieping 6 woningen 16 m 54 dB 63 dB 
2e verdieping 6 woningen 16 m 54 dB 63 dB 
3e verdieping 6 woningen 16 m 53 dB 63 dB 
alle verdiepingen Zorgcomplex 25 m 51 dB 53 dB 
     
totaal     
 12 woningen  54 dB  
 10 woningen  53 dB  
 1 zorgcomplex  51 dB  

Het college van burgemeester en wethouders heeft met het verzoek ingestemd op 19 augustus 
2009.  

4.3. Luchtkwaliteit 

Normstelling en beleid 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door het Wet milieubeheer luchtkwaliteits-
eisen 2007 (ook wel Wet luchtkwaliteit, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de 
ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen met name de grenswaarden voor stikstofdioxide 
(jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de 
laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.7 weergegeven. De grenswaarden gelden voor de bui-
tenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. 

Tabel 4.7  Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk 

stof toetsing van grenswaarde geldig vanaf 

stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie 40 g/m³ 2010 
fijn stof (PM10)1)  jaargemiddelde concentratie 40 g/m³ 2005 
 24-uurgemiddelde concentra-

tie 
maximaal 35 keer per jaar 
meer dan 50 g/m³ 

2005 

1) Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de bij de 
Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007). 

Op grond van artikel 5.16 van de Wlk kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen 
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan) uitoefe-
nen indien: 
- de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden 

(lid 1 onder a); 
- de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening 

van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 onder b1); 
- bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de 

uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die 
uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2); 

- de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie 
in de buitenlucht (lid 1 onder c); 

- het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal Samenwer-
kingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat gericht is op het 
bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d).  

 Besluit niet in betekenende mate (NIBM) 
In dit Besluit is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 
onderscheiden: 
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- een project heeft tot aan de vaststelling van het NSL een effect van minder dan 1% van de 
jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10. Na de vaststelling is dit 3% van de jaargemid-
delde grenswaarden; 

- een project valt in een categorie die is vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden; deze 
categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 500 woningen. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het vaststellen van een bestemmings-
plan uit een oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens tevens rekening 
gehouden met de luchtkwaliteit. 

Onderzoek en conclusie 
Doordat het voorliggende bestemmingsplan geen nieuwe woningen ten opzichte van de voor-
gaande situatie mogelijk maakt, hoeft er op basis van het Besluit "niet in betekenende mate" 
(< 500 woningen) niet te worden vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden uit de Wlk. Wel 
wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening de luchtkwaliteit ter plaatse van het plan-
gebied in beeld gebracht. 
Om de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied te kunnen beoordelen is een indicatieve 
CAR-berekening gemaakt voor de nabijgelegen Koningin Wilhelminalaan. Bij de gebruikte in-
voergegevens is rekening gehouden met een worst case-scenario. Er is gerekend met een 
maximale intensiteit van 4.800 (uit 2020) en de achtergrondconcentratie en emissiefactoren uit 
2008. Hierbij is een voertuigverdeling van 0,947/0,046/0,007 aangehouden (de etmaalverde-
ling), is rekening gehouden met de snelheidstype �stadsverkeer met minder kans op congestie�, 
wegtype 3a, met een boomfactor van 1,25 en een afstand van de wegas van 7 m. 
Uit deze berekening blijkt dat de concentraties luchtverontreinigende stoffen ruimschoots onder 
de grenswaarden uit de Wlk zijn gelegen. Voor stikstofdioxide geldt een berekend jaargemid-
delde van 26,8 g/m³ in 2008. Voor fijn stof gaat het om een jaargemiddelde van 21,3 g/m³ en 
13 overschrijdingen van het 24-uurgemiddelde. Bij deze waarden is rekening gehouden met de 
aftrek van zeezoutconcentratie. Op basis van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 be-
draagt de "zeezoutcorrectie" in de gemeente Naarden 5 g/m³ voor het jaargemiddelde en 
6 overschrijdingsdagen van het 24-uurgemiddelde. 
Er wordt geconcludeerd dat de Wlk de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Ter plaatse 
van de projectlocatie is uit het oogpunt van luchtkwaliteitseisen sprake van een goed woon- en 
leefklimaat. 

4.4. Externe veiligheid 

Normstelling en beleid 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te 
worden gekeken, namelijk: 
- bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
- vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 
In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebon-
den risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een 
bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien 
hij onafgebroken

1)
 en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven 

met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. Het GR drukt de kans per 
jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

Onderzoek en conclusie 
In de omgeving van de projectlocatie bevinden zich geen inrichtingen die vallen onder het Be-
sluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) of die anderzijds als risicovol zijn aan te merken. 
Over de spoorlijn tussen Hilversum en Amsterdam vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. 
Voor deze risicobron geldt een PR 10-6-contour van minder dan 10 m. Voor de 10-8-contour, een 
indicatie voor het invloedsgebied van het groepsrisico, is op een afstand van 290 m van het 
spoor gelegen (Risicoatlas Spoor, Ministerie V&W 2001). Aangezien het plangebied op circa 
350 m afstand is gelegen, is er geen sprake van een relevant risico. 

                                                     
1) Dat wil zeggen vierentwintig uur per dag en gedurende het gehele jaar.
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In de omgeving van het project bevindt zicht geen (ondergrondse) buisleiding waar gevaarlijke 
stoffen onder druk in vervoerd worden. De meest nabijgelegen buisleiding bevindt zich op een 
afstand van ongeveer 3,5 km. Ook is er geen sprake van nabijgelegen aangewezen routes voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen. De rijksweg A1 bevindt zich op 1.500 m en de lokaal aange-
wezen route gevaarlijke stoffen op het bedrijventerrein Gooimeer Zuid is gelegen op circa 
900 m afstand. In al deze gevallen is het plaatsgebonden en/of groepsgebonden risico niet van 
toepassing. 

Er wordt geconcludeerd dat het aspect externe veiligheid de beoogde ontwikkeling niet in de 
weg staat. 

4.5. Bodemkwaliteit 

Normstelling en beleid 
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient er een afweging van de bodemkwaliteit ter 
plaatse te worden gemaakt. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit 
voldoende is voor de betreffende functiewijziging. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op 
schone grond te worden gerealiseerd. 

In de meeste gevallen wordt bij de beoordeling van ruimtelijke plannen de richtlijn gehanteerd 
dat ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, 
moet worden verricht. Indien uit het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de be-
treffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging 
dan dient het volledig verkennend bodemonderzoek te worden verricht.  

Onderzoek en conclusie 
Ter plaatse van het bestemmingsplan is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

1). 
Uit dit 

bodemonderzoek blijkt dat er plaatselijk sterke verontreinigingen in de bodem en het grondwa-
ter zijn aangetroffen. Daarbij overschrijden de gehaltes van PAK (in de bodem), zink en cad-
mium (in het grondwater) de interventiewaarde. Daarnaast is ter plaatse van het huidige woon-
zorgcentrum asbest aangetroffen in de bovengrond. Aanvullend onderzoek zal moeten vast-
stellen of er voor de aangetroffen verontreinigingen sprake is van een saneringsnoodzaak. De 
mate van urgentie hangt van de aard en omvang van de aangetroffen verontreinigingen af. 

Ter plaatse van het plangebied is vervolgens een nader asbestonderzoek uitgevoerd2). Uit dit 
onderzoek blijkt dat op de gehele locatie geen asbest in concentraties boven de interventie-
waarde, de hergebruiknorm en restconcentratienorm wordt aangetroffen. Daardoor kan de bo-
dem als vrij toepasbaar worden aangemerkt en is zij geschikt voor het beoogde functiegebruik. 
Zodoende wordt geconcludeerd dat het aspect bodemkwaliteit de vaststelling van het bestem-
mingsplan niet in de weg staat. 

4.6. Watertoets 

Vanaf 1 november 2003 is de watertoets wettelijk van toepassing, een procedure waarbij de 
initiatiefnemer in een vroeg stadium overleg voert met de waterbeheerder over de beoogde 
ruimtelijke ontwikkeling. De watertoets heeft als doel het voorkomen van nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen die in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. 
In het plangebied wordt het waterbeheer gevoerd door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater, bescherming 
tegen overstroming en de zuivering van afvalwater. Waternet neemt daarbij de uitvoering van 
het waterbeheer voor zijn rekening. De rioleringstaak, hemelwaterzorgtaak en grondwaterzorg-
taak valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Naarden. In het kader van de ver-
plichte watertoets is over deze ruimtelijke ontwikkeling overleg gevoerd met de waterbeheerder, 
waarna de opmerkingen van de waterbeheerder zijn verwerkt in deze waterparagraaf. De reac-
tie van de waterbeheerder is opgenomen in bijlage 7. 

                                                     
1) Tauw, Bodemonderzoek Woonzorgcentrum de Veste te Naarden, 3 juni 2008. 
2)  Tauw, Nader asbestonderzoek De Veste, Koningin Wilhelminalaan 1 te Naarden. 
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Beleid stedelijk waterbeheer 
Het Hoogheemraadschap streeft naar "droge voeten en schoon water op peil", zoals is gecon-
cretiseerd in het Waterbeheerplan Amstel, Gooi en Vecht 2006-2009. Het Hoogheemraadschap 
maakt in de betreffende periode een omschakeling naar een nieuwe manier van werken. Daar-
bij wordt de Europese kaderrichtlijn Water geïmplementeerd, worden acties opgezet om kli-
maatsverandering en de wateroverlastproblemen als gevolg daarvan het hoofd te kunnen bie-
den en wordt gestreefd naar kosteneffectieve maatregelen voor de afvalwaterketen.  
In de Handleiding Watertoets & Vergunningverlening (2003) van het Hoogheemraadschap zijn 
de uitgangspunten aangegeven voor het afstemmen van ruimtelijke plannen op het watersys-
teem. Het Hoogheemraadschap gaat bij de ontwikkeling van nieuwe stedelijke functies uit van 
10% open water of zoveel als uit een nadere berekening nodig blijkt. 

Huidige situatie waterhuishouding 
Het plangebied ligt ten zuidwesten van de stadsvesting van Naarden. Op de locatie bevindt zich 
een woonzorgcomplex met verharding en groen. Het huidige bebouwingsoppervlak bedraagt 
momenteel circa 1.780 m². Het plangebied ligt op de overgang van 't Gooi naar de lagergelegen 
poldergebieden en de bodem bestaat uit zand. Volgens de Bodemkaart van Nederland is ter 
plaatse van het plangebied sprake van grondwatertrap III. Dat wil zeggen dat de gemiddeld 
hoogste grondwaterstand hier van nature minder dan 0,4 m beneden het maaiveld ligt, terwijl de 
gemiddeld laagste grondwaterstand tussen 0,8 m en 1,2 m beneden het maaiveld ligt. 
De locatie behoort tot het hogere boezemgebied en is vrijgesteld van peilbesluiten. Direct ten 
noorden van het projectgebied bevindt zich een boezemwatergang. In de omgeving van het 
plangebied bevinden zich geen waterkeringen. De bebouwing is aangesloten op een gemengd 
rioolstelsel. Het rioolwater wordt via het rioolgemaal Karnemelksloot en een persleiding naar de 
rioolwaterzuivering in de Horstermeer afgevoerd. 

Toekomstige situatie waterhuishouding  
Een deel van het bestaande woonzorgcomplex wordt vervangen door nieuwbouw met een op-
pervlakte van circa 2.150 m². Als gevolg van de ontwikkeling neemt het bebouwd oppervlak toe 
met circa 370 m² tot 2.150 m². De hoeveelheid bestrating blijft gelijk. Bij een toename van het 
verhard oppervlak groter dan 1.000 m² geldt een compensatieplicht. In dit geval geldt dus geen 
directe plicht tot compensatie. Desalniettemin wordt de watergang ten noorden van het plange-
bied voorzien van natuurvriendelijke oevers. Voor dergelijke aanpassingen aan het watersys-
teem dient een keurvergunning te worden aangevraagd. 
Onder de nieuwbouw wordt een kelder gerealiseerd met een oppervlakte van circa 1.525 m². 
Gezien de geringe diepte van deze kelder (circa 3 m onder het maaiveld) onder het maaiveld, 
zijn slechts geringe effecten op grondwaterstanden of -stroming te verwachten. Wel is van be-
lang dat de kelder onder het maaiveld waterdicht wordt uitgevoerd. 
Voor de nieuwbouw en het parkeerterrein worden is het van belang om duurzame, niet-uitloog-
bare bouwmaterialen toegepast. (dus geen zink, lood, koper en PAK's-houdende materialen) 
om diffuse verontreiniging van water en bodem te voorkomen. Afstromend hemelwater van 
schone oppervlakken zal worden afgekoppeld en afgevoerd naar de watergang ten noorden 
van het plangebied. Hiermee wordt voorkomen dat schoon hemelwater afgevoerd wordt naar de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie. 
Tijdens de uitvoeringsfase zal grondwater worden onttrokken. Hiervoor dient een vergunning te 
worden aangevraagd bij de provincie. Bij de inrichting van het maaiveld en de ondergrondse 
voorziening dient overlast en schade zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het voorkomen van 
overlast en schade blijft overigens een verantwoordelijkheid van de gemeente. het beheer en 
onderhoud van de aan te leggen natuurvriendelijke oevers wordt een verantwoordelijkheid van 
de initiatiefnemer/eigenaar.  

4.7. Ecologie 

In deze paragraaf is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld 
welke ontwikkelingen de ruimtelijke onderbouwing mogelijk maakt. Vervolgens is aangegeven 
waaraan deze ontwikkelingen � wat ecologie betreft � moeten worden getoetst. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt tussen het toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van Rijk, 
provincie en gemeente, en het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald. 
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 Bestaande situatie 
De planlocatie is gelegen aan de Koningin Wilhelminalaan 1 te Naarden. De planlocatie bestaat 
grotendeels uit opgaand groen, grasland, verharding en gebouwen. 

Beoogde ontwikkelingen 
In de beoogde ontwikkeling is het de bedoeling dat woonzorgcentrum "de Veste" te Naarden zal 
worden uitgebreid op de huidige locatie en een tijdelijke locatie nabij de huidige locatie (ten 
oosten van de huidige locatie in het parkje aan de westzijde van de Anna van Burenlaan. De 
werkzaamheden in het projectgebied betreffen: 
- het verwijderen van opgaand groen (kappen van bomen en struiken); 
- sloop van het gebouw; 
- grondwerkzaamheden (bouwrijp maken); 
- nieuwbouw van appartementen; 
- nieuwe inrichting buitenruimte. 

Toetsingskader 
Beleid

De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord 
toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het 
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische ver-
bindingszones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt, de PEHS. 

Normstelling
Flora- en faunawet 

Wat de soortenbescherming betreft is de Flora- en faunawet van belang. Deze wet is gericht op 
de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Flora- en fauna-
wet bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of 
verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplan-
tings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen "licht" en 
"zwaar" beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of gebruik dan 
wel van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, gelden voor sommige, met name genoemde soor-
ten, de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet níet. Er is dan sprake van vrijstelling op 
grond van de wet. Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid 
om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit. Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts ver-
leend, indien: 
- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bos-

bouw, bestendig gebruik en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling); 
- er geen alternatief is; 
- geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
Met betrekking tot vogels hanteert LNV de volgende interpretatie van artikel 11: 
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar ge-
broed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én 
slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende uitzon-
deringen: 
- nesten van blauwe reiger, spechten, uilen en kraaiachtigen zijn, indien ze nog in functie 

zijn, jaarrond beschermd; 
- nesten van in bomen broedende roofvogelsoorten zijn jaarrond beschermd. Deze soorten 

zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude kraaien-
nesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Hier geldt dat er voldoende nestgele-
genheid aanwezig moet blijven en dat niet elk kraaiennest in een territorium gespaard be-
hoeft te worden bij een ingreep; 

- nesten van grotendeels of geheel van menselijke activiteiten afhankelijke soorten (zoals 
ooievaar, torenvalk, kerkuil, steenuil, zwaluwen) zijn, indien ze nog in functie zijn, jaarrond 
beschermd. Het vervangen, repareren of in de directe omgeving verplaatsen van een kast 
voor één van bovengenoemde soorten wordt niet gezien als een overtreding, zolang er 
maar nestgelegenheid beschikbaar blijft. 
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De Flora- en faunawet is in zoverre voor de onderhavige ontwikkeling van belang, dat bij de 
voorbereiding van het plan moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van de ontwikke-
ling niet in de weg staat. 

 Onderzoek 
Gebiedsbescherming 

De planlocatie vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde 
status, zoals een Natura 2000-gebied. Het meest dichtbijgelegen beschermde natuurgebied is 
het Naardermeer (Natura 2000-gebied) op 500 m afstand gelegen van de betreffende planloca-
tie. 
Het plangebied maakt geen deel uit van de PEHS. 

 Soortenbescherming 
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van een kort veldbezoek (29 april 
2008, Tauw), algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (Broekhuizen, 
1992; Limpens, 1997, www.ravon.nl, FLORON, 2002 en www.waarnemingen.nl) waarin de 
waarnemingen zijn aangegeven. Via het Natuurloket (www.natuurloket.nl) kan een indicatie 
worden verkregen van de beschikbaarheid van soortengegevens bij verschillende Particuliere 
Gegevensbeherende Organisaties (PGO's). 

 Vaatplanten 
Volgens het Natuurloket zijn vaatplanten goed onderzocht binnen het betreffende kilometerhok. 
Er zijn binnen het betreffende kilometerhok verschillende groeiplaatsen van licht beschermde 
vaatplanten en tevens van verschillende Rode Lijstsoorten aangetroffen. Langs het water staat 
algemene oevervegetatie zoals lisdode, riet, gele lis en waterlelie. Verder staan in het plange-
bied bomen als gewone esdoorn, wilg, berk, meidoorn, den en zomereik. Er zijn tijdens het 
veldbezoek (29 april 2008, Tauw) geen groeiplaatsen van beschermde planten aangetroffen. 

 Vogels 
Volgens het Natuurloket zijn vogels binnen het betreffende kilometerhok goed onderzocht. Tij-
dens het veldbezoek zijn algemene vogels zoals: blauwe reiger, gewone eend, gaai, zwarte 
kraai, houtduif, merel, ekster, pimpelmees en koolmees waargenomen binnen het plangebied. 
Mogelijk dat genoemde soorten ook gebruikmaken van het plangebied als broedplaats. 

 Zoogdieren 
Zoogdieren zijn volgens het Natuurloket goed onderzocht binnen het betreffende kilometerhok. 
Aan de westzijde van het plangebied zijn geschikte biotopen voor zoogdieren, zoals bosmuis, 
bosspitsmuis, egel en mol aanwezig. Mogelijk hebben zwaar beschermde soorten als gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis vaste verblijfplaatsen (in 
de aanwezige bebouwing en bomen), foerageergebied en vliegroutes binnen het plangebied. 

 Amfibieën 
Volgens het Natuurloket is het kilometerhok waar het plangebied deel van uitmaakt matig on-
derzocht op amfibieën. De verwachting is dat vooral de meer algemeen voorkomende amfi-
bieën, als gewone pad, kleine watersalamander, groene kikker en bruine kikker, vaste verblijf-
plaatsen hebben binnen het plangebied. Deze soorten kunnen in de winter (winterverblijfplaats) 
gebruikmaken van struweel, heggen, tuinen en de bebouwing binnen het plangebied. Tijdens 
de voortplantingsfase kunnen amfibieën gebruikmaken van de watergangen binnen het plange-
bied. 

Volgens de Atlas van Nederlandse amfibieën en reptielen (1986) en RAVON komt een zwaar 
beschermde soort als de rugstreeppad binnen de betreffende uurhokken voor, waarbinnen het 
plangebied is gelegen. De rugstreeppad prefereert voornamelijk zandige terreinen. De ver-
wachting is dan ook dat deze soorten van de nabije omgeving gebruikmaken, maar niet van het 
plangebied zelf. Wel is het mogelijk dat rugstreeppadden vanuit de omgeving worden aange-
trokken door grondwerkzaamheden binnen het plangebied, tijdens de planontwikkeling. 

 Reptielen 
Het Natuurloket geeft aan dat reptielen redelijk onderzocht zijn binnen het betreffende kilome-
terhok, er is een zwaar beschermde soort is aangetroffen. Mogelijk betreft het hier de ringslang. 
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Deze zwaar beschermde soort komt veelvuldig voor in en rond het Naardermeer. Het plange-
bied heeft echter geen geschikte biotopen voor de ringslang. Overige reptielen worden hier ook 
niet verwacht. 

 Vissen 
Het Natuurloket geeft aan dat er geen beschermde vissen voorkomen binnen het betreffende 
kilometerhok. Gezien de voorkomende biotopen binnen het plangebied, is de kans dat de kleine 
modderkruiper voorkomt binnen het plangebied niet geheel uit te sluiten. 

 Overige soorten 
Overige beschermde soorten zijn niet te verwachten binnen het plangebied. 

In onderstaande tabel staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen de planlocatie 
(naar verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen. 

Tabel 4.8  Beschermde soorten in het projectgebied en het beschermingsregime 

vrijstellingsregeling Ffw ontheffingsregeling Ffw 

(categorie 1) (categorie 2) (categorie 3) 

egel, mol, bosmuis, bosspitsmuis 

kleine watersalamander, gewone 
pad, bruine kikker en groene kikker 

alle soorten inheemse vogels 

kleine modderkruiper 

alle vleermuizen 

rugstreeppad (bij grondwerk-
zaamheden) 

Toetsing en conclusie 
Gebiedsbescherming 

Het meest dichtbijgelegen beschermde natuurgebied is het Naardermeer (Natura 2000-gebied) 
op 500 m afstand gelegen van de betreffende planlocatie. Gezien de tussenliggende buffers 
(wegen en bebouwing) tussen de planlocatie en de natuurbeschermingswetgebieden zijn er 
geen negatieve effecten te verwachten vanuit de planlocatie. 

Het plangebied maakt geen deel uit van de PEHS. 

 Soortenbescherming 
De betreffende planwerkzaamheden leiden tot verstoring van alle aanwezige soorten. Voor 
deze ingrepen zal geen ontheffing nodig zijn voor de soorten uit de eerste kolom van tabel 1 
(algemene soorten), aangezien hiervoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet geldt. Indien de werkzaamheden buiten het broedseizoen (van 15 maart t/m 
15 juli) worden opgestart, is er qua vogels geen strijdigheid met de Flora- en faunawet. Er zijn 
hierop echter verschillende uitzonderingen (in dit geval kraaiachtigen en blauwe reiger): 
- nesten van blauwe reiger, spechten, uilen en kraaiachtigen zijn, indien ze nog in functie 

zijn, jaarrond beschermd; 
- nesten van in bomen broedende roofvogelsoorten zijn jaarrond beschermd. Deze soorten 

zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude kraaien-
nesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Hier geldt dat er voldoende nestgele-
genheid aanwezig moet blijven en dat niet elk kraaiennest in een territorium gespaard be-
hoeft te worden bij een ingreep; 

- nesten van grotendeels of geheel van menselijke activiteiten afhankelijke soorten (zoals 
ooievaar, torenvalk, kerkuil, steenuil, zwaluwen) zijn, indien ze nog in functie zijn, jaarrond 
beschermd. Het vervangen, repareren of in de directe omgeving verplaatsen van een kast 
voor één van bovengenoemde soorten wordt niet gezien als een overtreding, zolang er 
maar nestgelegenheid beschikbaar blijft. 

Omdat voor de voorgenomen ontwikkeling de waterpartij intact blijft zal mogelijk leefgebied van 
de kleine modderkruiper (categorie 2) behouden blijven. 

 Conclusie 
Indien vaste rust-, verblijfs- of voortplantingsplaatsen van vleermuizen aanwezig blijken te zijn in 
de aanwezige bomen en bebouwing (hetgeen aan de hand van nader veldonderzoek moet 
worden vastgesteld), dient ontheffing te worden aangevraagd bij het Ministerie van LNV. In het 
geval van zwaar beschermde soorten (categorie 3) geldt een relatief zware procedure waarbij 
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eisen worden gesteld aan mitigatie en compensatie. Indien de vereiste maatregelen worden 
genomen zal de gunstige staat van instandhouding van deze soorten niet in gevaar komen, 
temeer daar deze allen regionaal en landelijk vrij algemeen zijn. Het verlenen van ontheffing 
kan daarom in alle redelijkheid worden verwacht. 
Uit het nader veldonderzoek is gebleken dat een ontheffing in het kader van de Flora- en fau-
nawet ex artikel 75, voor de gewone dwergvleermuis noodzakelijk was. Het Ministerie heeft op 
31 juli 2009 deze ontheffing verleend. In bijlage 8 is deze ontheffing opgenomen. 

De verwachting is dat de zwaar beschermde rugstreeppad (categorie 3) in de nabije omgeving 
van het plangebied voorkomt. Deze soort wordt aangetrokken door verse graafwerkzaamheden. 
Indien deze zwaar beschermde soort zich vestigt, zal ontheffing in het kader van de Flora- en 
faunawet aangevraagd moeten worden. Om vestiging van deze soort (en daarmee een onthef-
fingprocedure) te voorkomen, kan het plangebied voor het uitvoeren van de grondwerkzaamhe-
den volledig afgeschermd worden met antiworteldoek. De antiworteldoek dient een hoogte van 
40/50 cm te hebben en dient 5 cm in de grond te worden geplaatst. Bovendien wordt aanbevo-
len de werkzaamheden op elkaar te laten aansluiten, zodat exemplaren van de rugstreeppad 
geen kans krijgen zich te vestigen in het gebied. 

Met inachtneming van genoemde voorwaarden staat de Flora- en faunawet het bestemmings-
plan niet in de weg. De Natuurbeschermingswet zal genoemde planontwikkeling niet in de weg 
staan. 

4.8. Archeologie 

 Regelgeving en beleid 
Als gevolg van het Verdrag van Malta, dat in 1998 door het Nederlandse parlement is goedge-
keurd en in 2006 zijn beslag heeft gekregen in de nieuwe Monumentenwet, stellen Rijk en pro-
vincie zich op het standpunt dat in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologische erf-
goed moet worden omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of 
waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient 
voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkom-
sten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te 
worden betrokken. 

Het Rijk heeft deze beleidsuitgangspunten neergelegd in onder meer de Cultuurnota 2005-
2008, de Nota Belvedère, de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening 2000/2002, het Structuurschema 
Groene Ruimte 2, een brief van de Staatssecretaris van OC&W aan de Tweede Kamer van 
17 april 2000, de herziene Monumentenwet 2006 en diverse publicaties van het Ministerie ven 
OC&W. 

Doelstelling van het Verdrag van Malta is de bescherming en het behoud van archeologische 
waarden. Als gevolg van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud 
van het archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorberei-
ding van het plan een rol spelen. 

Resultaten 
Op basis van het bovenstaande is een bureauonderzoek voor het plangebied uitgevoerd (Syn-
thegra Rapport P0503033,Tauw, 2008). Het plangebied is niet gekarteerd op de IKAW (Indica-
tieve Kaart van Archeologische Waarden), omdat het binnen de bebouwde kom ligt. Op basis 
van de resultaten van het bureauonderzoek geldt voor het hele plangebied een middelhoge 
verwachting voor enerzijds nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de ijzertijd en 
anderzijds voor de nieuwe tijd. Dit met uitzondering van het westelijke deelgebied waar de bo-
dem zal zijn verstoord door de huidige bebouwing. 

 Conclusies en aanbeveling 
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt een vervolgonderzoek aanbevolen 
voor het onbebouwde deel van het plangebied, dus met uitzondering van het westelijke deelge-
bied waar de huidige bebouwing staat. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de geplande 
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grondwerkzaamheden een archeologisch booronderzoek uit te voeren voor het gehele ooste-
lijke deel van het plangebied. 

Door het booronderzoek zal de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek getoetst 
worden en er zal worden vastgesteld of de bodemopbouw intact is of geëgaliseerd is en of er 
vindplaatsen aanwezig zijn (zie voor uitvoer booronderzoek, Rapport P0503033 Tauw, 2008). 
Eventueel aangetroffen vondstmateriaal wordt gedetermineerd en gerapporteerd. Na afronding 
van het onderzoek zullen de vondsten binnen twee jaar overgedragen worden aan het bevoegd 
gezag (PDB). Positieve onderzoeksresultaten worden gemeld aan Archis. 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. De resultaten van dit onderzoek zijn 
na controle door ADC Heritage beoordeeld. Hierin wordt aangegeven dat het voorgestelde ver-
volgonderzoek noodzakelijk is. Het advies is door de gemeente beoordeeld en wordt overge-
nomen in het plan. In dit kader zal een vervolgonderzoek worden gestart. 
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5. Juridische planbeschrijving 27

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de juridische regeling, bestaande uit plankaart en planregels, nader toe-
gelicht. Bij het opstellen van het onderhavig plan is aangesloten bij het bestemmingsplan Ste-
delijk Gebied van de gemeente Naarden. Planregels die van toepassing zijn in het onderhavige 
bestemmingsplan, zijn uit het bestemmingsplan Stedelijk Gebied overgenomen. Bij het opstel-
len van het bestemmingsplan De Veste is gebruikgemaakt van de landelijke richtlijn Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2008). Hierin zijn verplichtingen opgenomen ten 
aanzien van de opbouw en presentatie van het bestemmingsplan. De Landelijke richtlijn SVBP 
is opgenomen in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), maar de SVBP-verplichting geldt 
pas vanaf 1 juli 2010. De nieuwe Wro is wel per 1 juli 2008 in werking getreden.  
In onderstaande paragraaf is de in het plangebied voorkomende bestemming beschreven. De 
overige planregels bestaan uit inleidende regels met de begripsomschrijvingen en de wijze van 
meten, uit algemene regels met een antidubbeltelregel en algemene bouw- en wijzigingsregels 
en uit de overgangs- en slotregel. Deze planregels voldoen aan de Wro en SVBP2008 overge-
nomen. 

5.2. Bestemming 

 Maatschappelijk 
Binnen de bestemming Maatschappelijk kunnen diverse maatschappelijke voorzieningen wor-
den gevestigd. Binnen dit plan worden voorzieningen met een zorgfunctie beoogd en eventuele 
nutsvoorzieningen. Binnen deze bestemming zijn zowel overheids- als niet-overheidsvoorzie-
ningen toegestaan.  
De betreffende locatie is vastgelegd met een bouwvlak. Het bouwvlak mag voor ten hoogste 
75% met gebouwen en overkappingen worden bebouwd. Middels een hoogtescheidingsaan-
duiding is aangegeven welk gedeelte van het gebouw tot ten hoogste 18 m gebouwd mag 
worden en welk gedeelte tot een bouwhoogte van 12 m. Rekening houdend met deze regels en 
de opgenomen bouw- en goothoogte, is een andere invulling bij bijvoorbeeld herstructurering 
mogelijk, zonder dat een ontheffing of wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. 
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6. Uitvoerbaarheid 29

6.1. Economische uitvoerbaarheid 

Met de gemeente is in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een overeenkomst af-
gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemer, waarin duidelijk wordt hoe de kosten ten 
behoeve van dit plan verdeeld zijn.  
In de overeenkomst is opgenomen dat alle kosten betreffende de ontwikkeling van de locatie 
voor rekening zijn van de initiatiefnemer. Derhalve zijn de plankosten anderzijds verzekerd en 
wordt er voldaan aan de eisen voortkomend uit de Wro. 

6.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In het kader van het bestemmingsplan Stedelijk Gebied is destijds de gehele procedure doorlo-
pen. Bij de vaststellingsfase was het destijds mogelijk om zienswijzen in te dienen over de ont-
wikkeling van het woonzorgcomplex. Voor het plan de formele Wro-procedure gaat doorlopen 
zijn voor dit bestemmingsplan in mei en in oktober 2008 informatieavonden georganiseerd voor 
bewoners, omwonenden, personeel en gemeente. De verslagen van de inloopavonden is op-
genomen in bijlagen 2 tot en met 5. 

In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het voorontwerpbe-
stemmingsplan De Veste voorgelegd aan verschillende instanties, zie de lijst hieronder.  

Lijst toezending vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro 
1. Provincie Noord-Holland, Afdeling Ruimte, t.a.v. mevrouw E. van Ommeren, Postbus 

3007, 2001 DA Haarlem. 
2. Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, t.a.v. Mevrouw E. Ro-

meijn, Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort. 
3. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. 
4. VROM-Inspectie Regio Noordwest, t.a.v. de heer drs. S.Ch. Marugg, Postbus 1006, 2001 

BA Haarlem. 
5. Gewest Gooi en Vechtstreek, t.a.v. de heer R. Uijtjes, Postbus 514, 1200 AM Hilversum. 
6. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- Eemland, t.a.v. mevrouw M. Wielandt 

Bc., Postbus 336, 3800 AH Amersfoort. 
7. Waternet, t.a.v. mevrouw A. Jeuring, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. 
8. N.V. Nederlandse Gasunie, t.a.v. de heer M.W. Roest, Postbus 444, 2740 AK Waddinx-

veen. 
9. PWN Waterleidingsbedrijf Noord-Holland, t.a.v. drs. A. Bruinekool, Postbus 2113, 1990 AC 

Velsenbroek. 
10. KPN, District Utrecht, Postbus 16300, 3500 CH Utrecht. 
11. NUON, Postbus 384, 1800 AJ Alkmaar. 
12. Vereniging Natuurmonumenten, t.a.v. mevrouw T.W.M. Overbeek-van Jaarsveld, Postbus 

9911, 1243 ZR 's Gravenland. 
13. Regionale Brandweer, Kamerlingh Onnesweg 148, t.a.v. de heer R. van Miltenburg, 1223 

JN Hilversum. 
14. Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente Naarden, t.a.v. secr. mevrouw M. 

van Luijk. 

Van de genoemde instanties onder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 en 14 is geen reactie ontvangen. 
Van de instanties onder 1, 8, 10 en 13 zijn de ontvangen reacties hiernavolgend samengevat en 
beantwoord in volgorde van de reactie. Indien de reactie leidt tot wijziging of aanpassing van 
het bestemmingsplan dan is dit cursief aangegeven. De overlegreacties zijn opgenomen in bij-
lage 6. 
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1. Nederlandse Gasunie 

 Samenvatting 
Het plan is getoetst aan het toekomstige externe veiligheidsbeleid van het Ministerie van VROM 
met betrekking tot aardgastransportleidiingen. Op grond van de toetsing is geconcludeerd dat 
het plangebied buiten de 1%-letaliteitgrens van de dichtstbijgelegen leiding ligt. Deze leiding 
heeft geen invloed op de verdere planontwikkeling. 

 Reactie gemeente 
Niet van toepassing. 

2. Provincie Noord-Holland 

 Samenvatting 
Het plan geeft vanuit het oogpunt van provinciale belangen geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen. 

 Reactie gemeente 
Niet van toepassing. 

3. KPN 

 Samenvatting 
KPN wil ten aanzien van de uitwerking van het plan in contact treden over de volgende punten: 
- het creëren van tracés aan beide zijden van straten in openbare grond, in bermen en open 

verhardingen; 
- het handhaven van de bestaande tracés; 
- het vrijhouden van de toegewezen tracés van bomen en beplanting. 
Het in overleg beschikbaar stellen van ruimten voor het plaatsen van mogelijke kabelverdeel-
kasten van KPN. 

 Reactie gemeente 
De genoemde punten zijn niet van belang voor het bestemmingsplan. Een en ander zal worden 
doorgespeeld aan de projectleider de Veste zodat zij bij de inrichting van het buitenterrein hier-
mee rekening kunnen houden. 

4. Brandweer Gooi- en Vechtstreek 

 Samenvatting 
Uit het bestemmingsplan blijkt niet dat bij het onderzoek en toetsing van de externe veiligheid is 
betrokken de routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen en de aanwezigheid van buisleidingen. 

 Reactie gemeente 
In het onderzoek is het een en ander wel degelijk getoetst, maar dit is niet op een eenduidige 
wijze verwoord in de toelichting op het bestemmingsplan. Daarom zal onderstaande tekst aan 
de paragraaf externe veiligheid worden toegevoegd:  
In de omgeving van het project bevindt zich geen (ondergrondse) buisleiding waar gevaarlijke 
stoffen onder druk in vervoerd worden. De meest nabijgelegen buisleiding bevindt zich op een 
afstand van ongeveer 3,5 km. Ook is er geen sprake van nabijgelegen aangewezen routes voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen. De rijksweg A1 bevindt zich op 1.500 m en de lokaal aange-
wezen route gevaarlijke stoffen op het bedrijventerrein Gooimeer Zuid is gelegen op circa 
900 m afstand. In al deze gevallen is het plaatsgebonden en/of groepsgebonden risico niet van 
toepassing. 
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Bijlage 1. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 1



122103.1372400De Veste (25 m uit wegas)

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :    1,5

Rijlijn : Koningin Wilhelminal

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 25,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 25,01
Bodemfactor [-] : 0,77 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4800,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   49,53   46,02   39,53
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   71,75   67,59   61,84
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   65,77   58,38   54,01
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   61,20   52,13   49,44
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   73,04   68,22   62,73
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 54,88
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 50,06
D_afstand : 13,98 LAeq, nacht : 44,57
D_lucht : 0,18 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 3,49 Lden, excl. Art.110g [dB] :   55
D_meteo : 1,26 Lden, incl. Art.110g [dB] :   50

24-07-2008 09:18:43, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste (25 m uit wegas)

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :    4,5

Rijlijn : Koningin Wilhelminal

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 25,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 25,28
Bodemfactor [-] : 0,77 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4800,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   49,53   46,02   39,53
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   71,75   67,59   61,84
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   65,77   58,38   54,01
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   61,20   52,13   49,44
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   73,04   68,22   62,73
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 56,10
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 51,28
D_afstand : 14,03 LAeq, nacht : 45,79
D_lucht : 0,18 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2,86 Lden, excl. Art.110g [dB] :   56
D_meteo : 0,61 Lden, incl. Art.110g [dB] :   51

24-07-2008 09:18:43, blz.  2Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste (25 m uit wegas)

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :    7,5

Rijlijn : Koningin Wilhelminal

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 25,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 25,90
Bodemfactor [-] : 0,77 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4800,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   49,53   46,02   39,53
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   71,75   67,59   61,84
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   65,77   58,38   54,01
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   61,20   52,13   49,44
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   73,04   68,22   62,73
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 56,27
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 51,44
D_afstand : 14,13 LAeq, nacht : 45,96
D_lucht : 0,19 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2,79 Lden, excl. Art.110g [dB] :   56
D_meteo : 0,41 Lden, incl. Art.110g [dB] :   51

24-07-2008 09:18:43, blz.  3Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste (25 m uit wegas)

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :   10,5

Rijlijn : Koningin Wilhelminal

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 25,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 26,83
Bodemfactor [-] : 0,77 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4800,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   49,53   46,02   39,53
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   71,75   67,59   61,84
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   65,77   58,38   54,01
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   61,20   52,13   49,44
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   73,04   68,22   62,73
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 56,19
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 51,36
D_afstand : 14,29 LAeq, nacht : 45,88
D_lucht : 0,19 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2,80 Lden, excl. Art.110g [dB] :   56
D_meteo : 0,32 Lden, incl. Art.110g [dB] :   51

24-07-2008 09:18:43, blz.  4Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste (25 m uit wegas)

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :   13,5

Rijlijn : Koningin Wilhelminal

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 25,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 28,06
Bodemfactor [-] : 0,77 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4800,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   49,53   46,02   39,53
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   71,75   67,59   61,84
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   65,77   58,38   54,01
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   61,20   52,13   49,44
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   73,04   68,22   62,73
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 56,01
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 51,19
D_afstand : 14,48 LAeq, nacht : 45,70
D_lucht : 0,20 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2,83 Lden, excl. Art.110g [dB] :   56
D_meteo : 0,27 Lden, incl. Art.110g [dB] :   51

24-07-2008 09:18:43, blz.  5Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste (25 m uit wegas)

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :   16,5

Rijlijn : Koningin Wilhelminal

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 25,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 29,55
Bodemfactor [-] : 0,77 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4800,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   49,53   46,02   39,53
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   71,75   67,59   61,84
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   65,77   58,38   54,01
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   61,20   52,13   49,44
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   73,04   68,22   62,73
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 55,78
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 50,95
D_afstand : 14,71 LAeq, nacht : 45,47
D_lucht : 0,21 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2,87 Lden, excl. Art.110g [dB] :   56
D_meteo : 0,23 Lden, incl. Art.110g [dB] :   51

24-07-2008 09:18:43, blz.  6Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste (30 km/h)

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :    1,5

Rijlijn : Prins Frederik Hendr

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 80,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 80,00
Bodemfactor [-] : 0,93 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 2000,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,00   98,00   96,00     30 0,00   64,06   59,94   54,16
3 Middelzware Motorvoert...    5,70    1,90    3,80     30 0,00   60,46   51,38   48,70
4 Zware Motorvoertuigen    0,30    0,10    0,20     30 0,00   50,87   41,80   39,11
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   65,78   60,57   55,35
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 38,95
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 33,74
D_afstand : 19,03 LAeq, nacht : 28,52
D_lucht : 0,52 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 5,38 Lden, excl. Art.110g [dB] :   39
D_meteo : 2,66 Lden, incl. Art.110g [dB] :   34

24-07-2008 09:20:16, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste (30 km/h)

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :    4,5

Rijlijn : Prins Frederik Hendr

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 80,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 80,09
Bodemfactor [-] : 0,93 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 2000,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,00   98,00   96,00     30 0,00   64,06   59,94   54,16
3 Middelzware Motorvoert...    5,70    1,90    3,80     30 0,00   60,46   51,38   48,70
4 Zware Motorvoertuigen    0,30    0,10    0,20     30 0,00   50,87   41,80   39,11
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   65,78   60,57   55,35
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 41,15
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 35,94
D_afstand : 19,04 LAeq, nacht : 30,72
D_lucht : 0,52 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,23 Lden, excl. Art.110g [dB] :   41
D_meteo : 1,60 Lden, incl. Art.110g [dB] :   36

24-07-2008 09:20:16, blz.  2Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste (30 km/h)

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :    7,5

Rijlijn : Prins Frederik Hendr

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 80,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 80,28
Bodemfactor [-] : 0,93 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 2000,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,00   98,00   96,00     30 0,00   64,06   59,94   54,16
3 Middelzware Motorvoert...    5,70    1,90    3,80     30 0,00   60,46   51,38   48,70
4 Zware Motorvoertuigen    0,30    0,10    0,20     30 0,00   50,87   41,80   39,11
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   65,78   60,57   55,35
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 41,77
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 36,56
D_afstand : 19,05 LAeq, nacht : 31,34
D_lucht : 0,52 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,06 Lden, excl. Art.110g [dB] :   42
D_meteo : 1,13 Lden, incl. Art.110g [dB] :   37

24-07-2008 09:20:16, blz.  3Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste (30 km/h)

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :   10,5

Rijlijn : Prins Frederik Hendr

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 80,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 80,59
Bodemfactor [-] : 0,93 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 2000,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,00   98,00   96,00     30 0,00   64,06   59,94   54,16
3 Middelzware Motorvoert...    5,70    1,90    3,80     30 0,00   60,46   51,38   48,70
4 Zware Motorvoertuigen    0,30    0,10    0,20     30 0,00   50,87   41,80   39,11
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   65,78   60,57   55,35
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 42,03
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 36,82
D_afstand : 19,06 LAeq, nacht : 31,60
D_lucht : 0,52 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,04 Lden, excl. Art.110g [dB] :   42
D_meteo : 0,87 Lden, incl. Art.110g [dB] :   37

24-07-2008 09:20:16, blz.  4Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste (30 km/h)

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :   13,5

Rijlijn : Prins Frederik Hendr

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 80,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 81,01
Bodemfactor [-] : 0,93 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 2000,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,00   98,00   96,00     30 0,00   64,06   59,94   54,16
3 Middelzware Motorvoert...    5,70    1,90    3,80     30 0,00   60,46   51,38   48,70
4 Zware Motorvoertuigen    0,30    0,10    0,20     30 0,00   50,87   41,80   39,11
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   65,78   60,57   55,35
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 42,17
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 36,96
D_afstand : 19,09 LAeq, nacht : 31,74
D_lucht : 0,52 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,04 Lden, excl. Art.110g [dB] :   42
D_meteo : 0,71 Lden, incl. Art.110g [dB] :   37

24-07-2008 09:20:16, blz.  5Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste (30 km/h)

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :   16,5

Rijlijn : Prins Frederik Hendr

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 80,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 81,54
Bodemfactor [-] : 0,93 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 2000,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,00   98,00   96,00     30 0,00   64,06   59,94   54,16
3 Middelzware Motorvoert...    5,70    1,90    3,80     30 0,00   60,46   51,38   48,70
4 Zware Motorvoertuigen    0,30    0,10    0,20     30 0,00   50,87   41,80   39,11
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   65,78   60,57   55,35
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 42,24
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 37,04
D_afstand : 19,11 LAeq, nacht : 31,81
D_lucht : 0,53 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,04 Lden, excl. Art.110g [dB] :   42
D_meteo : 0,60 Lden, incl. Art.110g [dB] :   37

24-07-2008 09:20:16, blz.  6Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :    1,5

Rijlijn : Koningin Wilhelminal

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 16,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 16,02
Bodemfactor [-] : 0,66 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4800,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,00   97,20   96,00     50 0,00   71,77   67,62   61,86
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   65,77   58,38   54,01
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   61,20   52,13   49,44
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   73,04   68,21   62,73
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 58,19
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 53,37
D_afstand : 12,05 LAeq, nacht : 47,89
D_lucht : 0,12 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2,56 Lden, excl. Art.110g [dB] :   58
D_meteo : 0,87 Lden, incl. Art.110g [dB] :   53

24-07-2008 09:16:54, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste

Rijlijn : Anna van Burenlaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 72,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 72,00
Bodemfactor [-] : 0,92 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal :  100,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   32,72   29,21   22,72
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   54,94   50,78   45,03
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   48,96   41,56   37,20
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   44,39   35,32   32,63
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   56,23   51,40   45,92
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 30,13
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 25,31
D_afstand : 18,57 LAeq, nacht : 19,83
D_lucht : 0,47 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 5,27 Lden, excl. Art.110g [dB] :   30
D_meteo : 2,53 Lden, incl. Art.110g [dB] :   25

Rijlijn : Alexanderlaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 99,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 99,00
Bodemfactor [-] : 0,94 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7700,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   51,59   48,08   41,59
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   73,80   69,64   63,89
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   67,83   60,43   56,06
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   63,25   54,18   51,49
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   75,09   70,27   64,79
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 46,83
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 42,00
D_afstand : 19,96 LAeq, nacht : 36,52
D_lucht : 0,63 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 5,54 Lden, excl. Art.110g [dB] :   47
D_meteo : 2,90 Lden, incl. Art.110g [dB] :   42

24-07-2008 09:16:54, blz.  2Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :    4,5

Rijlijn : Koningin Wilhelminal

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 16,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 16,43
Bodemfactor [-] : 0,66 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4800,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,00   97,20   96,00     50 0,00   71,77   67,62   61,86
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   65,77   58,38   54,01
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   61,20   52,13   49,44
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   73,04   68,21   62,73
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 58,93
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 54,10
D_afstand : 12,16 LAeq, nacht : 48,62
D_lucht : 0,12 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2,17 Lden, excl. Art.110g [dB] :   59
D_meteo : 0,41 Lden, incl. Art.110g [dB] :   54

24-07-2008 09:16:54, blz.  3Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste

Rijlijn : Anna van Burenlaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 72,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 72,10
Bodemfactor [-] : 0,92 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal :  100,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   32,72   29,21   22,72
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   54,94   50,78   45,03
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   48,96   41,56   37,20
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   44,39   35,32   32,63
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   56,23   51,40   45,92
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 32,30
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 27,47
D_afstand : 18,58 LAeq, nacht : 21,99
D_lucht : 0,47 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,15 Lden, excl. Art.110g [dB] :   32
D_meteo : 1,48 Lden, incl. Art.110g [dB] :   27

Rijlijn : Alexanderlaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 99,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 99,07
Bodemfactor [-] : 0,94 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7700,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   51,59   48,08   41,59
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   73,80   69,64   63,89
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   67,83   60,43   56,06
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   63,25   54,18   51,49
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   75,09   70,27   64,79
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 49,06
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 44,23
D_afstand : 19,96 LAeq, nacht : 38,75
D_lucht : 0,63 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,34 Lden, excl. Art.110g [dB] :   49
D_meteo : 1,85 Lden, incl. Art.110g [dB] :   44

24-07-2008 09:16:54, blz.  4Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :    7,5

Rijlijn : Koningin Wilhelminal

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 16,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 17,37
Bodemfactor [-] : 0,66 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4800,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,00   97,20   96,00     50 0,00   71,77   67,62   61,86
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   65,77   58,38   54,01
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   61,20   52,13   49,44
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   73,04   68,21   62,73
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 58,84
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 54,01
D_afstand : 12,40 LAeq, nacht : 48,53
D_lucht : 0,13 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2,14 Lden, excl. Art.110g [dB] :   59
D_meteo : 0,28 Lden, incl. Art.110g [dB] :   54

24-07-2008 09:16:54, blz.  5Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste

Rijlijn : Anna van Burenlaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 72,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 72,32
Bodemfactor [-] : 0,92 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal :  100,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   32,72   29,21   22,72
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   54,94   50,78   45,03
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   48,96   41,56   37,20
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   44,39   35,32   32,63
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   56,23   51,40   45,92
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 32,89
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 28,06
D_afstand : 18,59 LAeq, nacht : 22,58
D_lucht : 0,47 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 3,99 Lden, excl. Art.110g [dB] :   33
D_meteo : 1,04 Lden, incl. Art.110g [dB] :   28

Rijlijn : Alexanderlaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 99,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 99,23
Bodemfactor [-] : 0,94 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7700,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   51,59   48,08   41,59
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   73,80   69,64   63,89
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   67,83   60,43   56,06
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   63,25   54,18   51,49
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   75,09   70,27   64,79
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 49,74
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 44,91
D_afstand : 19,97 LAeq, nacht : 39,43
D_lucht : 0,63 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,18 Lden, excl. Art.110g [dB] :   50
D_meteo : 1,34 Lden, incl. Art.110g [dB] :   45

24-07-2008 09:16:54, blz.  6Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :   10,5

Rijlijn : Koningin Wilhelminal

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 16,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 18,74
Bodemfactor [-] : 0,66 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4800,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,00   97,20   96,00     50 0,00   71,77   67,62   61,86
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   65,77   58,38   54,01
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   61,20   52,13   49,44
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   73,04   68,21   62,73
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 58,52
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 53,69
D_afstand : 12,73 LAeq, nacht : 48,21
D_lucht : 0,14 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2,18 Lden, excl. Art.110g [dB] :   58
D_meteo : 0,23 Lden, incl. Art.110g [dB] :   53

24-07-2008 09:16:54, blz.  7Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste

Rijlijn : Anna van Burenlaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 72,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 72,66
Bodemfactor [-] : 0,92 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal :  100,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   32,72   29,21   22,72
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   54,94   50,78   45,03
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   48,96   41,56   37,20
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   44,39   35,32   32,63
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   56,23   51,40   45,92
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 33,12
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 28,30
D_afstand : 18,61 LAeq, nacht : 22,81
D_lucht : 0,47 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 3,97 Lden, excl. Art.110g [dB] :   33
D_meteo : 0,80 Lden, incl. Art.110g [dB] :   28

Rijlijn : Alexanderlaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 99,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 99,48
Bodemfactor [-] : 0,94 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7700,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   51,59   48,08   41,59
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   73,80   69,64   63,89
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   67,83   60,43   56,06
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   63,25   54,18   51,49
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   75,09   70,27   64,79
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 50,04
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 45,22
D_afstand : 19,98 LAeq, nacht : 39,74
D_lucht : 0,63 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,15 Lden, excl. Art.110g [dB] :   50
D_meteo : 1,04 Lden, incl. Art.110g [dB] :   45

24-07-2008 09:16:54, blz.  8Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :   13,5

Rijlijn : Koningin Wilhelminal

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 16,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 20,46
Bodemfactor [-] : 0,66 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4800,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,00   97,20   96,00     50 0,00   71,77   67,62   61,86
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   65,77   58,38   54,01
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   61,20   52,13   49,44
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   73,04   68,21   62,73
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 58,11
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 53,28
D_afstand : 13,11 LAeq, nacht : 47,80
D_lucht : 0,15 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2,23 Lden, excl. Art.110g [dB] :   58
D_meteo : 0,20 Lden, incl. Art.110g [dB] :   53

24-07-2008 09:16:54, blz.  9Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste

Rijlijn : Anna van Burenlaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 98,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 98,83
Bodemfactor [-] : 0,94 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal :  100,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   32,72   29,21   22,72
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   54,94   50,78   45,03
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   48,96   41,56   37,20
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   44,39   35,32   32,63
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   56,23   51,40   45,92
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 31,41
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 26,59
D_afstand : 19,95 LAeq, nacht : 21,11
D_lucht : 0,62 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,14 Lden, excl. Art.110g [dB] :   31
D_meteo : 0,85 Lden, incl. Art.110g [dB] :   26

Rijlijn : Alexanderlaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 145,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 145,56
Bodemfactor [-] : 0,96 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7700,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   51,59   48,08   41,59
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   73,80   69,64   63,89
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   67,83   60,43   56,06
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   63,25   54,18   51,49
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   75,09   70,27   64,79
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 47,89
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 43,06
D_afstand : 21,63 LAeq, nacht : 37,58
D_lucht : 0,88 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,27 Lden, excl. Art.110g [dB] :   48
D_meteo : 1,17 Lden, incl. Art.110g [dB] :   43

24-07-2008 09:16:54, blz. 10Standaard rekenmethode 1 V1.30



122103.1372400De Veste

Ontvanger : De Veste Waarneemhoogte [m] :   16,5

Rijlijn : Koningin Wilhelminal

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 16,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 22,45
Bodemfactor [-] : 0,66 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4800,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,00   97,20   96,00     50 0,00   71,77   67,62   61,86
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   65,77   58,38   54,01
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   61,20   52,13   49,44
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   73,04   68,21   62,73
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 57,65
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 52,83
D_afstand : 13,51 LAeq, nacht : 47,35
D_lucht : 0,16 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2,28 Lden, excl. Art.110g [dB] :   58
D_meteo : 0,18 Lden, incl. Art.110g [dB] :   53

24-07-2008 09:16:54, blz. 11Standaard rekenmethode 1 V1.30
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Rijlijn : Anna van Burenlaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 98,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 99,26
Bodemfactor [-] : 0,94 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal :  100,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   32,72   29,21   22,72
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   54,94   50,78   45,03
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   48,96   41,56   37,20
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   44,39   35,32   32,63
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   56,23   51,40   45,92
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 31,52
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 26,69
D_afstand : 19,97 LAeq, nacht : 21,21
D_lucht : 0,63 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,14 Lden, excl. Art.110g [dB] :   31
D_meteo : 0,72 Lden, incl. Art.110g [dB] :   26

Rijlijn : Alexanderlaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 145,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 145,85
Bodemfactor [-] : 0,96 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7700,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,50    0,60    0,50     50 0,00   51,59   48,08   41,59
2 Lichte Motorvoertuigen   93,50   96,60   95,50     50 0,00   73,80   69,64   63,89
3 Middelzware Motorvoert...    5,10    2,50    3,40     50 0,00   67,83   60,43   56,06
4 Zware Motorvoertuigen    0,90    0,30    0,60     50 0,00   63,25   54,18   51,49
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   75,09   70,27   64,79
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 48,05
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 43,22
D_afstand : 21,64 LAeq, nacht : 37,74
D_lucht : 0,89 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,27 Lden, excl. Art.110g [dB] :   48
D_meteo : 1,00 Lden, incl. Art.110g [dB] :   43

24-07-2008 09:16:54, blz. 12Standaard rekenmethode 1 V1.30
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Bijlage 2. Verslag bijeenkomst d.d. 16-10-2008 1



Woningstichting Naarden

Generaal Kraijenhoffstraat 76, 1411 BE  NAARDEN 
Tel: (035) 694 73 75 – Fax: (035) 694 90 87

Verslag bijeenkomst met de bewoners Koningin Wilhelminalaan, Prinses Marijkehof, Anna van 
Burenlaan d.d. 16 oktober 2008.

Deze bijeenkomst, die is georganiseerd door Woonzorgcentrum De Veste en Woningstichting 
Naarden, heeft als doel de omwonenden te informeren over de actuele stand van zaken met betrekking 
tot de nieuwbouw/renovatie van De Veste en de optopping van De Schans en De Bonnet, alsmede de 
nieuwbouw van De Knoop. 

Naar aanleiding van de eerste informatierondes in de periode van 26 mei tot 2 juni 2008 hebben de 
omwonenden een aantal opmerkingen gemaakt en er is een bewonerscommissie vanuit de Koningin 
Wilhelminalaan en de Prinses Marijkehof opgericht. 
Vervolgens hebben er met de bewonerscommissie gesprekken plaatsgevonden op 16 juni en op 10 juli 
j.l. In die bijeenkomsten zijn een aantal voorstellen neergelegd waarop in deze bijeenkomst zal worden 
gereageerd.
De opmerkingen die door de omwonenden gemaakt zijn in de eerste informatierondes en de 
opmerkingen van de bewonerscommissie worden in deze bijeenkomst behandeld, zodat er een zo 
volledig mogelijk beeld ontstaat van hetgeen u als direct omwonenden hebt aangedragen en de reacties 
hierop.

Alhoewel wij graag met u tot overeenstemming zouden willen komen over de planvorming, moeten 
wij er rekening mee houden dat u op onderdelen bezwaar kunt hebben op het plan en dat u uw 
juridische rechten als belanghebbenden wilt uitoefenen. 
Woonzorgcentrum De Veste en Woningstichting Naarden zijn de twee initiatiefnemers voor de 
ontwikkeling aan de Koningin Wilhelminalaan. De uitbreiding van De Schans en De Bonnet vallen 
onder verantwoordelijkheid van Woningstichting Naarden, vertegenwoordigd door de heer Molenaar 
en de nieuwbouw van De Veste valt onder verantwoordelijkheid van Amaris, vertegenwoordigd door 
mevrouw De Graaff. 

De reacties die de aanwezigen op deze bijeenkomst ontvangen zullen voor het grootste gedeelte slaan 
op de nieuwbouw van De Veste, als officiële reactie van De Veste. In de beantwoording wordt, waar 
dit aan de orde is, ook een aantal punten meegenomen over de optoppingen van De Schans en De 
Bonnet.

Er zal nu, van de zijde van De Veste en van Woningstichting Naarden, worden ingegaan op de vragen 
en opmerkingen die tot nu toe over de planvorming zijn gesteld. 
De Veste en Woningstichting Naarden hebben zich de kritiek van de omwonenden ter harte genomen 
en bestudeerd. 

De heren Van der Vlist (architect) en Lupgens (bouwbegeleider) behandelen de opmerkingen van de 
omwonenden waarna zij namens De Veste en WSN inhoudelijk zullen reageren en ingaan op de 
opmerkingen. 

In eerste instantie zullen wij ingaan op de opmerkingen vanuit de informatiebijeenkomsten en daarna 
vanuit de bewonerscommissie.

1. De omwonenden hebben extra aandacht gevraagd voor de parkeerbescherming van de 
bewoners van de Koningin Wilhelminalaan. Geconstateerd werd dat bezoekers van De Veste 
parkeren aan de bewoners kant van de straat, daarmee gebruik makend van 
parkeergelegenheid die feitelijk bestemd is voor de buurtbewoners. 
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Reactie De Veste/WSN
Over het gebruik van de parkeerplaatsen aan de overzijde van de weg heeft Woonzorgcentrum De 
Veste geen zeggenschap. Het zijn openbare parkeerplaatsen, die vrijelijk gebruikt mogen worden. 
Andersom worden er ook vanuit de buurt parkeerplaatsen gebruikt op de parkeerplaatsen op het 
terrein van De Veste. Dit is onvermijdelijk en inherent aan het karakter van openbare 
parkeerplaatsen. 
Daarnaast zijn De Veste en WSN uiteraard gehouden om voldoende parkeergelegenheid op eigen 
terrein te realiseren. Daarvoor bestaan gemeentelijke parkeernormen waaraan moet worden 
voldaan en waaraan met de ondergrondse parkeervoorziening en aanvullend een aantal 
parkeerplaatsen op maaiveld worden gerealiseerd. De gemeente toetst dit afzonderlijk bij het 
indienen van onze plannen. 

2. De omwonenden hebben aangegeven dat het karakter van de straat het laankarakter moet 
behouden. Dat vergt extra aandacht voor het beplanten van de straat aan de kant van De 
Schans en De Veste. 

Reactie De Veste/WSN
De hoogte en de omvang van de nieuwbouw aan de zijde van de Wilhelminalaan wijkt niet af van 
de huidige hoogte. De geplande bouwmassa’s van De Schans als De Veste vormen geen nieuw en 
principieel afwijkend element ten opzichte van de bestaande bebouwing. In het overleg is 
aangeboden te onderzoeken in hoeverre met aanvullende beplanting het groene karakter van de 
Wilhelminalaan geaccentueerd kan worden om daarmee de bestaande structuur te versterken. 
Voorgesteld wordt om aan de zijde van De Veste straks bomen te plaatsen, die parallel lopen aan 
de boombeplanting van de overzijde. Tevens zal extra aandacht worden besteed aan de manier 
waarop de gebouwen straks “in het groen” zullen staan. Een landschapsarchitect zal daar straks 
een voorstel voor ontwikkelen, dat wij met de omwonenden zullen bespreken.  

3. Voor het verdwijnen van de berkenbomen bij de entree van De Veste zouden de bewoners een 
herplantplicht van De Veste willen zien. Deze bomen moeten dan ook een zekere omvang 
hebben, zodat ze voldoende in evenwicht zijn met de omvang van de nieuwbouw. 

Reactie De Veste/WSN
Uit onderzoek is gebleken dat de bestaande bomen straks niet gespaard kunnen blijven. 
Vervanging is de enige manier om hier groen te behouden. De uitwerking hiervan en de 
inpasbaarheid in het entreegebied valt nu nog niet te overzien. Voorgesteld wordt om de 
beplanting van de entree mee te nemen in het totale beplantingsplan. Dat zal aan de omwonenden 
worden voorgelegd. 

4. De omwonenden verzochten om een nader onderzoek naar de plaats van het laden en lossen 
ben behoeve van De Veste. Deze plaats voor laden en lossen was in het gepresenteerde plan 
gesitueerd bij de entree, zoals ook nu het geval is. De omwonenden ervaren momenteel 
geluidshinder van laden en lossen, vooral als dat in de vroege ochtenduren plaatsvindt of later 
op de avond. 

Reactie De Veste/WSN
Het laden en lossen is inmiddels verplaatst naar de zijkant van het gebouw.  

5. De omwonenden verzochten een onderzoek te laten uitvoeren naar de aankomstplaats van 
begrafenis- en ziekenauto’s en zagen deze bewegingen liever op een minder in het oog 
springende plaats dan bij de entree van het zorgcentrum. 
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Reactie De Veste/WSN
Aan dit verzoek kan om redenen van piëteit niet tegemoet gekomen worden. Voor ziekenauto’s 
zijn er redenen van urgentie om niet aan uw verzoek te voldoen. 

6. De omwonenden hebben moeite met de structuur van de opbouw van De Schans. De opbouw 
is vrij rechthoekig van opzet en volgt niet de verspringende structuur die zo karakteristiek is 
voor De Schans. 

Reactie De Veste/WSN
Voor de nieuwe uitwerking wordt verwezen wij naar de nieuwe tekeningen, daarin heeft de 
architect de opbouw aangepast en qua geleding meer in overeenstemming gebracht met de 
oorspronkelijke vorm van De Schans. In belangrijke mate is daarmee tegemoet gekomen aan de 
bezwaren van de omwonenden. 

7. Aan de zijkant, ter hoogte van de Witte Kerk, pleitten de omwonenden voor maatregelen om 
daar inkijk te voorkomen bij de tegenoverliggende appartementen. 

Reactie De Veste/WSN
Met de betrokken bewoonster zijn gesprekken gevoerd die geleid hebben tot aanpassingen in de 
vormgeving, die geheel tot tevredenheid van de omwonenden zijn. 

8. In de presentatie van het plan springt een massaliteit in het oog, die met name veroorzaakt 
wordt door de kleuren die in de 3D-presentatie zijn gebruikt. Er wordt bijzondere aandacht 
gevraagd voor de materiaalkeuze, zodat het gebouw in zijn accentuering geen grotere 
dominantie ten opzichte van de omgeving heeft dan strikt noodzakelijk. 

Reactie De Veste/WSN
Naar aanleiding van de opmerkingen van de omwonenden hierover zijn is overleg gevoerd met de 
omwonenden en zijn alternatieve kleurmonsters getoond. De kleurstelling sluit nu aan bij de 
omgeving van het gebouw en wij constateren met genoegen dat hiermee een groot deel van de 
ongerustheid van de omwonenden is weggenomen. 

9. Er wordt aandacht gevraagd voor mogelijke subsidies om de huren voor de nieuwe 
appartementen betaalbaar te houden. 

Reactie De Veste/WSN
Daar waar het mogelijk is zullen wij aandacht vragen voor mogelijke subsidies om de woningen 
betaalbaar te houden. 

Vanuit de bewonerscommissie zijn vervolgens nog de volgende wijzigingen voorgesteld:

A. Er zou iets gedaan moeten worden aan de massaliteit van het gebouw. Naar de mening van de 
bewonerscommissie is er bij de nieuwbouw sprake van een massaal gebouw dat niet past bij 
het laankarakter van de Koningin Wilhelminalaan. 

Reactie De Veste/WSN
De nieuwbouw aan de zijde van de Koningin Wilhelminalaan wijkt nauwelijks af van de huidige 
bebouwing. De nieuwbouw zal geen afbreuk doen aan het laankarakter en door de keuze van de 
materialen en de kleuren wordt aanpassing gezocht met het bestaande straatbeeld. De nieuwbouw 
moet plaats bieden aan een vrijwel gelijk aantal ouderen. Daarnaast dienen de woonvoorzieningen 
te voldoen aan een aantal basiseisen die een ruimere behuizing voorschrijven dan vroeger het 
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geval was. Dat veroorzaakt een toename van het bouwvolume. Een gebouw van minder omvang 
zou betekenen dat óf het aantal plaatsen teruggebracht zou moeten worden óf dat beneden de 
voorgeschreven norm in de basiskwaliteitseisen van de overheid gebouwd zou worden. Beide 
opties zijn niet toegestaan. 
Aan uw verzoek om een gebouw van kleinere omvang te realiseren, kunnen wij daarom niet 
voldoen. 

B. De bewonerscommissie zag het liefst dat het complex verplaatst zou                                                                 
worden naar de locatie waar de sportvelden liggen en vraagt of dit mogelijk is. Aan de 
Koningin Wilhelminalaan zouden dan grondgebonden woningen kunnen komen, waarmee het 
straatbeeld aan beide zijden van de straat met elkaar in evenwicht zou zijn. 

Reactie De Veste/WSN
Eventuele verplaatsing van De Veste naar de sportvelden is een verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Er is voor De Veste en WSN geen aanleiding om te veronderstellen dat de gemeente dit 
als een serieuze optie ziet. Daarnaast zijn er ook inhoudelijke bezwaren tegen een verplaatsing van 
het centrum. Dat hangt samen met het feit dat er een sterke verwevenheid is tussen de 
woonfuncties van De Veste, De Schans en De Bonnet. Deze drie woonvoorzieningen zijn alle drie 
woonvoorzieningen voor de doelgroep ouderen. De bewoners uit deze complexen maken allemaal 
gebruik van de zorginfrastructuur van De Veste, die de kwaliteit van zorg en continuïteit in het 
aanbod garandeert. Het gaat dus niet alleen om De Veste, maar om een stelsel van 
ouderenvoorzieningen, dat verder reikt en van groot maatschappelijk belang is voor de gemeente 
Naarden. Daarnaast zijn de huidige bewoners gehecht aan hun huidige locatie. Aan uw verzoek 
om verplaatsing van het complex kunnen wij niet voldoen. 

C. De bewonerscommissie keert zich niet volledig tegen de nieuwbouw, maar vraagt zich af of 
het bouwvolume niet teruggebracht kan worden als in De Knoop appartementen gebouwd 
worden in plaats van de nu geplande zorginfrastructuur.  

Reactie De Veste/WSN
De Knoop is het verbindingsgedeelte tussen de drie complexen. Het ligt voor de hand om de 
algemene voorzieningen hier te huisvesten. De algemene voorzieningen zijn afgestemd op zowel 
de drie locaties en vormen het hart van deze voorzieningen. Het vestigen van appartementen in De 
Knoop zou een verschuiving van het probleem betekenen en een verplaatsing van de 
voorzieningen betekent geen vermindering van het bouwvolume.  
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Vanuit de bewoners worden de volgende opmerkingen geplaatst:  

Het restaurant komt 15 meter naar voren, mag dat binnen het bestemmingsplan en zou het 
restaurant niet op het binnenplein kunnen komen? 
Antwoord:
Het restaurant is, zoals het nu gesitueerd is, binnen het bestemmingsplan. Verplaatsing naar 
het binnenplein kan niet vanwege het bestemmingsplan en daarnaast is het restaurant het 
“visitekaartje” van De Veste en moet als zodanig voor bewoners en vanuit de wijkfunctie op 
een prominente plaats worden gesitueerd. 

Komen de kokers voor luchtbehandeling weer terug, alsmede de UMTS zender? 
Antwoord:
De luchtbehandelingskokers worden niet meer op het dak geplaatst, evenals de UMTS zender. 

Als het laden en lossen in de Anna van Burenlaan zou plaatsvinden, zouden de bomen 
gespaard kunnen blijven. 
Antwoord:
In verband met het beschermd stadsgezicht is het niet mogelijk om het laden en lossen vanuit 
de Anna van Burenlaan te laten plaatsvinden. 

Is de norm voor het parkeren gebaseerd op het personeel en de bewoners van De Veste? 
Antwoord:
In het mobiliteitsplan (dat nog niet is ingediend) wordt hiermee rekening gehouden. 

De balkons met glas met zeefdruk zijn nogal indrukwekkend, is dit een definitieve keuze? 
Antwoord:
De invulling van de balkons is nog niet definitief. 

Als de plannen bij de gemeente worden ingediend, hoe kunnen de omwonenden er dan van op 
aan dat er een goede werkbare situatie ontstaat? 
Antwoord:
De werkwijze zal met de omwonenden goed worden gecommuniceerd en overlast moet direct 
worden gemeld. 

Is er zicht op de bouwperiode? 
Antwoord:
De bouwperiode zal 18 tot 20 maanden zijn. 

Hoe ziet de planning voor de bouwaanvraag eruit? 
Antwoord:
Indiening bouwplannen: november 2008  
6 weken termijn voor het indienen van bezwaren 
geplande start van de werkzaamheden augustus 2009 

Hoeveel parkeerplaatsen zullen er worden gerealiseerd? 
Antwoord:
In de parkeergarage zullen 40 parkeerplaatsen zijn, op het terrein 124 plaatsen. 
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Waarom komt de tijdelijke huisvesting aan de Anna van Burenlaan en niet bij De Bonnet? 
Antwoord
Samen met de gemeente zal worden gekeken naar de beste plek voor de tijdelijke huisvesting. 

Het klinkt of alles al in kannen en kruiken is. 
Antwoord:
Dat is niet het geval, de plannen zijn ruim vóór indiening bij de gemeente, gepresenteerd aan 
de omwonenden die hun opmerkingen, adviezen en bezwaren hebben kunnen uiten. De 
formele wettelijke procedure moet nog worden gestart. 

Waarom zijn de bewoners niet geïnformeerd over deze plannen toen het bestemmingsplan 
werd gewijzigd? 
Antwoord:
De wijziging van het bestemmingsplan is op de normale manier gepubliceerd en 
Woonzorgcentrum De Veste heeft te kennen gegeven nieuwbouw te willen realiseren. 

Er is nu neon verlichting boven de ingang van De Veste, is het mogelijk om op het nieuwe 
gebouw geen neon verlichting te plaatsen? 
Antwoord:
Dit wordt meegenomen in de planvorming. 

Komt er op De Bonnet een houten opbouw? 
Antwoord:
Nee, er komt een steenachtig materiaal dat in de kleurstelling aansluit op de bestaande stenen. 

De verkeersrichting in de Marijkehof zal gedurende de bouwperiode moeten worden 
aangepast, de GAD auto rijdt ook tegen de rijrichting in. 
Antwoord:
De gemeente zal de verkeerssituatie onderzoeken, voorafgaand aan de bouwstroom en 
desgewenst maatregelen nemen voor een tijdelijke aanpassing. 

Kan de optopping van De Schans niet wat verder naar achteren op het gebouw? 
Antwoord:
Nee, dat laat het bestemmingsplan niet toe. 

Tot slot: 

Met deze bijeenkomst komt een einde aan de afronding van de overlegprocedure, voorafgaand aan 
de indiening van de plannen bij de gemeente. De wensen van de omwonenden zijn zoveel 
mogelijk meegenomen in de nieuwe plannen en daar waar is afgeweken van de wensen van de 
omwonenden is getracht dit gefundeerd en met argumenten te doen. 
De omwonenden worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en waar mogelijk en 
nodig zal de dialoog met de omwonenden gezocht worden. 
Woonzorgcentrum De Veste en Woningstichting Naarden zullen nu in de procedure de 
noodzakelijke vervolgstappen moeten nemen. Naar verwachting zal de bouwvergunning in 
november a.s. worden ingediend bij de gemeente. 
In de afgelopen maanden is getracht zo veel mogelijk aan de wensen van de omwonenden 
tegemoet te komen. 



Woningstichting Naarden

Generaal Kraijenhoffstraat 76, 1411 BE  NAARDEN 
Tel: (035) 694 73 75 – Fax: (035) 694 90 87

Er breekt nu een meer formele fase aan. 
Er is getracht met de voorgestelde aanpassingen zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de 
bezwaren van de omwonenden, zodanig dat hopelijk een bezwaarprocedure overbodig zou 
worden. De beslissing daarover blijft uiteraard aan de omwonenden. 

Naarden, 1 november 2008  
G. de Graaff-Abraham, Amaris De Veste 
J. Molenaar, Woningstichting Naarden. 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3

Artikel 1 Begrippen 

1.1. plan 
het bestemmingsplan De Veste van de gemeente Naarden. 

1.2. bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0425.00001221031372400 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). 

1.3. aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden. 

1.4. aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5. aan- en uitbouw 
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is 
van het hoofdgebouw. 

1.6. bebouwing  
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.7. bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 

1.8. bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.9. bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van 
een standplaats. 

1.10. bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 

1.11. bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar beho-
rende bebouwing is toegelaten. 

1.12. bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels be-
paalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.13. bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.14. gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wan-
den omsloten ruimte vormt.  

1.15. maatschappelijke voorzieningen 
(overheids)voorzieningen inzake welzijn en volksgezondheid en daarmee gelijk te stellen secto-
ren.
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Adviesbureau RBOI 
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1.16. nutsvoorzieningen 
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstati-
ons, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzie-
ningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.17. overkapping  
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

1.18. peil 
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 
b. in andere gevallen en voor andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde 

hoogte van het direct aan de gevels grenzende aansluitende afgewerkte maaiveld. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1. bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.2. goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot/de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7

Artikel 3 Maatschappelijk 

3.1. Bestemmingsomschrijving 
De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. maatschappelijke voorzieningen; 
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nuts-

voorzieningen en water. 

3.2. Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

3.2.1.  Gebouwen 
a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding 

aangegeven bouwhoogte; 
c. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de 

aanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel. 

3.2.2. Overkappingen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m; 
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen binnen het bouwvlak bedraagt ten hoogste 2 m; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 

3 m. 



Bestemmingsregels  8 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 122103.13724.00



Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

122103.13724.00 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 9

Artikel 4 Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uit-
voering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouw-
plannen buiten beschouwing. 

Artikel 5 Algemene bouwregels 

Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidinggrenzen, 
aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten 
hoogste 2,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m be-
draagt; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 
1,5 m bedraagt.  

Artikel 6 Algemene ontheffingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen  tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds ontheffing kan 
worden verleend  ontheffing verlenen van de regels voor: 
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 

belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen 
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% wor-
den vergroot. 

Ontheffing wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in-
gevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken. 

Artikel 7 Algemene wijzigingsregels 

Overschrijding bestemmingsgrenzen 
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten 
behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks nood-
zakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen 
echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden 
vergroot.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 11

Artikel 8 Overgangsrecht 

8.1. Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt 
van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot; 

b. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
c. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

d. eenmalig kan ontheffing worden verleend van het bepaalde in dit lid onder a voor het ver-
groten van de inhoud van een bouwwerk zoals bedoeld in dit lid onder a, met maximaal 
10%;

e. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

8.2. Overgangsrecht gebruik 
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te her-
vatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voor-
heen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 
plan.

Artikel 9 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald onder de naam "regels van het bestemmingsplan De Veste". 






