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Inleiding

1

Inleiding

1.1
Aanleiding en doelstelling
Als gevolg van het tracébesluit Schiphol – Amsterdam – Almere (verder: SAA) wordt de A1/A6
verbreed, ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid van deze weg. Parallel aan de
A6 ligt een regionale gastransportleiding van de Nederlandse Gasunie. Wegens de aanpassingen rondom het knooppunt Muiderberg die nodig zijn voor de wegverbreding, heeft Rijkswaterstaat de Nederlandse Gasunie verzocht om de gastransportleiding (W-533-19) te verleggen.
Sinds 1 januari 2011 mag een gastransportleiding alleen worden aangelegd, verlegd of worden
vervangen als dit in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit is
geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het nieuwe leidingtracé past niet
binnen de daar geldende bestemmingsplannen. Daarom wordt voorliggend bestemmingsplan
opgesteld, zodat de verlegging van de gastransportleiding juridisch-planologisch mogelijk wordt
gemaakt.
1.2
Vigerende bestemmingsplannen
De vigerende bestemmingsplannen ter plaatse van het nieuwe leidingtracé zijn “Buitengebied”
en “Recreatiepark Naarderbos”. In de figuren 1.1 en 1.2 zijn uitsneden van de twee bestemmingsplannen ter plaatse van het plangebied weergegeven.

Figuur 1.1 Uitsnede bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos
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Figuur 1.2 Uitsnede bestemmingsplan Buitengebied
Het nieuwe leidingentracé ligt door verschillende bestemmingen heen, zoals te zien is in de figuren 1.1 en 1.2. In het bestemmingsplan “Recreatiepark Naarderbos” is voor het huidige tracé
een dubbelbestemming ‘Leidingenstrook’ opgenomen. Het nieuwe tracé ligt echter buiten deze
dubbelbestemming.
Geconcludeerd wordt dat de verlegging van de gasleiding niet past binnen de vigerende bestemmingen.
1.3
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan wordt een beschrijving van de huidige en toekomstige
situatie van het plangebied gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het vigerende beleid, waarbij het beleid op verschillende bestuursniveaus aan bod komt. In hoofdstuk 4
wordt ingegaan op de verschillende milieu- en omgevingsaspecten die een rol spelen bij de
ontwikkeling, waarna in hoofdstuk 5 de juridische aspecten worden toegelicht. Tot slot wordt in
hoofdstuk 6 ingegaan op de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid en de procedure.
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2

Huidige en toekomstige situatie

2.1
Plangebied
Het plangebied bestaat uit het nieuwe tracé van de gastransportleiding langs de A6. De lengte
bedraagt circa 1250 meter en de breedte 5 meter. In figuur 2.1 is het nieuwe tracé ten opzichte
van het bestaande tracé weergegeven.
Het plangebied ligt aan de westkant van de gemeente Naarden, tegen de gemeente Muiderberg
aan.

Oud

Nieuw

Begin verlegging

Einde verlegging

Figuur 2.1 Ligging huidige (turkoois) en nieuwe (donkerblauwe) gastransportleiding
2.2
Huidige en toekomstige inrichting
De bestaande gastransportleiding W-533-19 van 18 inch en 40 bar wordt verlegd ten behoeve
van het tracébesluit SAA. Het plangebied is gelegen in agrarisch grasland en in het recreatiepark Naarderbos, langs de A6. In de huidige situatie ligt de leiding ook door deze gebieden
heen, alleen dichter bij de huidige A6. Met het nieuwe tracé wordt meer ruimte tussen de leiding
en de A6 gereserveerd, ten behoeve van de verbreding van de A6. In het landschap wordt geen
wijziging zichtbaar als gevolg van de verlegging van de leiding.
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3

Beleidskader

3.1
Algemeen
In dit hoofdstuk wordt het, voor dit bestemmingsplan relevante, vigerende beleid op de verschillende bestuursniveaus uiteengezet. Achtereenvolgens komen aan de orde:
rijksbeleid;
provinciaal beleid;
regionaal beleid;
gemeentelijk beleid
3.2
Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal kader voor het
ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. Het beleid uit de SVIR is in regels omgezet in het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).
De hoofdlijnen van de Structuurvisie gaan over bereikbaarheid, concurrentiekracht en leefbaarheid en veiligheid. In de Structuurvisie wordt een groot deel van ruimtelijke ordeningskwesties
bij de provincies en gemeenten neergelegd. Zo staat in de Structuurvisie dat afspraken over
verstedelijking, groene ruimte en landschap het Rijk aan de provincies en gemeenten overlaat,
het budget voor provinciaal en regionaal verkeer en vervoer ook bij provincies en gemeenten
komt te liggen en gemeenten ruimte krijgen voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het
bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen.
Buisleidingen worden in de SVIR wel aangemerkt als van nationaal belang. Het volgende wordt
hierover opgenomen:
“Het netwerk van buisleidingen voor het vervoer van (gevaarlijke) stoffen is van economisch
belang voor Nederland op Europese schaal. Hieronder valt ook het gastransport en het verbinden van productielocaties. Ook voor het functioneren van de haven van Rotterdam in relatie tot
andere haven- en industriegebieden in Noordwest-Europa zijn deze buisleidingen nodig. De
buisleidingen voor transport van aardgas, aardolie(producten) en CO2 zijn onderdeel van de
nationale energie-infrastructuur.”
Als nationaal belang wordt geformuleerd: “ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen.”
In de Svir en het Barro zijn gebieden gereserveerd voor hoofdverbindingen van buisleidingen
van maximaal 70 meter breed, die worden vrijgehouden voor het mogelijk maken en voorkomen
van belemmeringen bij de aanleg van buisleidingen.
De gastransportleiding langs de A6 is niet in de Svir en het Barro opgenomen.
Structuurvisie Buisleidingen
Het beleid voor buisleidingen op land is verder uitgewerkt in de Structuurvisie Buisleidingen.
Deze is op 12 oktober 2012 vastgesteld. Deze Structuurvisie geeft aan langs welke hoofdverbindingen in de toekomst nog nieuwe buisleidingen van nationaal belang voor gevaarlijke stoffen gelegd kunnen worden. Het Rijk wil langs deze verbindingen ruimte hiervoor vrijhouden
(buisleidingen-stroken).
Op een visiekaart worden de hoofdverbindingen die van nationaal belang zijn aangegeven. Op
basis van de hoofdlijnen uit de Structuurvisie kunnen provincies en gemeenten het exac-

GM-0081957, revisie 01
Pagina 9 van 26

Beleidskader

te buisleidingtracé bepalen. De uitwerking ligt dus bij provincies en gemeenten. Uitgangspunt
daarbij is zoveel mogelijk bundeling met bestaande buisleiding(-stroken).
De verlegging van de gastransportleiding langs de A6 wordt niet opgenomen in het nationale
beleid voor buisleidingen en is niet van nationaal belang.
3.3
Provinciaal beleid
Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie
In de structuurvisie1 geeft de provincie Noord-Holland aan op welke manier zij de ruimte in de
provincie de komende 30 jaar wil benutten en ontwikkelen. De provincie zet vooral in op compacte en goed bereikbare steden, omringd door aantrekkelijk groen. De structuurvisie is op 21
juni 2010 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 november 2010 in werking getreden.
Het beleid in de Structuurvisie is in regels omgezet in de Provinciale ruimtelijke verordening
structuurvisie (verder: verordening). Deze is ook op 1 november 2010 in werking getreden.
Het plangebied is in de Structuurvisie aangewezen als: ‘fijnmazige waterberging’, ‘gebied voor
gecombineerde landbouw’, ‘groene hart’, ‘kleinschalige oplossingen voor duurzame energie’,
‘nieuwe Hollandse waterlinie (cultuurlandschap en recreatie)’, ‘rijksbufferzone’ en ‘veenrivierenlandschap’.
Fijnmazige waterberging
De gehele provincie Noord-Holland is aangewezen als zoekgebied voor fijnmazige waterberging. De uitwerking van de waterberging ligt bij de waterschappen, die deze fijnmazige waterberging realiseren. Het gebied waarin de leiding komt te liggen zal niet worden ingericht als waterberging.
Gebied voor gecombineerde landbouw
Gecombineerde landbouw wil zeggen: landbouw in combinatie met natuurlijke functies. De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk natuur wordt gerealiseerd. Daarom
wordt gezocht naar mogelijkheden om aanleg en financiering van natuur te koppelen aan andere ontwikkelingen. In gebieden, aangewezen voor gecombineerde landbouw zijn, ingevolge de
verordening, geen grotere agrarische bouwpercelen toegestaan dan 1,5 hectare.
Het plangebied van dit bestemmingsplan is echter zo smal en ligt langs de snelweg, zodat hier
geen landbouw- en natuurontwikkeling zal plaatsvinden. Echter, zolang er niet hoeft te worden
gebouwd of gegraven, is dit wel mogelijk binnen het plangebied.
Groene hart
Een deel van het Nationale landschap Groene hart ligt binnen Noord-Holland. Dit is één van de
nationale landschappen in de provincie. De Nationale landschappen zijn beschermd om hun
grote natuur- en cultuurwaarden. De provincie zorgt ervoor dat hier extensieve vormen van recreatie worden ontwikkeld, waarbij de bijzondere waarden van deze landschappen voorop
staan. In de verordening zijn beperkende bouwregels gesteld voor Nationale landschappen. Dit
heeft geen invloed op de verlegging van de gastranpsortleiding.
Kleinschalige oplossingen voor duurzame energie
De gehele provincie is in de structuurvisie aangewezen voor: ’kleinschalige oplossingen voor
duurzame energie’. De exacte invulling ervan wordt in de Structuurvisie echter niet beschreven.
In ieder geval staat dit niet in de weg aan de verplaatsing van de gasleiding.
Nieuwe Hollandse waterlinie (cultuurlandschap en recreatie)
De Nieuwe Hollandse waterlinie is, net als het Groene hart, één van de Nationale landschappen
die gedeeltelijk binnen Noord-Holland liggen. Doel van de aanwijzing in de structuurvisie is het
behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De verlegging van de gasleiding staat hier niet aan in de weg.
Rijksbufferzone

1 Structuurvisie Noord-Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid, Provinciale Staten, 21 juni 2010
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Het plangebied ligt binnen de Rijksbufferzone ’Hilversum-Utrecht’. Doel van de Rijksbufferzones
is dat zij gevrijwaard blijven van verdere verstedelijking en dat ze zich verder kunnen ontwikkelen tot relatief grootschalige groene gebieden. De Rijksbufferzones zijn een belangrijk onderdeel van de metropolitane landschappen. De Provincie Noord-Holland behoudt de landschappelijke kwaliteit en identiteit van deze Rijksbufferzones en vergroot de mogelijkheden voor ontspanning en dagrecreatie in deze gebieden. In de verordening worden beperkende regels gesteld voor verstedelijking in rijksbufferzones. Dit heeft geen consequenties voor de verlegging
van de gastransportleiding.
Veenrivierenlandschap
Hiervoor is in de Structuurvisie geen specifiek beleid vastgelegd.
3.4
Regionaal beleid
Regionale Beleidsvisie Externe veiligheid
2
De gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek hebben gezamenlijk een beleidsvisie externe
3
veiligheid opgesteld. Deze beleidsvisie is kaderstellend voor het nemen van ruimtelijke besluiten of het verlenen van vergunningen waarbij externe veiligheid in het geding is.
In deze beleidsvisie wordt aangegeven dat het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals een gastransportleiding, nodig is en daarom niet kan worden vermeden. Wel is het daarbij van belang
dat de nadruk ligt op het bieden van een veilige leefomgeving en dat de aard van de mogelijke
incidenten die worden aanvaard, binnen grenzen ligt. Hiermee wordt bedoeld dat de gevolgen
van een incident niet te groot mogen zijn.
De bestaande gasleiding ligt, ook nadat deze is verlegd, buiten de bebouwde kom, waardoor de
gevolgen van een eventueel incident niet groot zijn. In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op
de externe veiligheid als gevolg van de gastransportleiding.
3.5
Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Naarden 2003
De Structuurvisie Naarden4 beschrijft de hoofdlijnen en principes van de ruimtelijke ontwikkeling
en is bedoeld als leidraad voor de komende 10 tot 20 jaar. De structuurvisie geeft een totaalbeeld van de ontwikkelingsrichting van de gemeente en is daarmee coördinerend en richtinggevend voor de inzet van middelen op sectoraal niveau. In de Structuurvisie worden vier verschillende ruimtelijke modellen omschreven. Op basis van deze modellen is een voorkeursvariant
ontwikkeld.
De Structuurvisie gaat met name over het bebouwde gebied van Naarden en op welke manier
eventuele uitbreidingen in de toekomst plaats kunnen vinden in de vorm van woningen en voorzieningen. Onderdeel van de Structuurvisie is een visiekaart, waarop is aangegeven welke
functies op welke plek in de gemeente worden voorzien. Deze kaart gaat echter over de woonkern van Naarden en niet over het landelijk gebied. De gasleiding wordt dan ook niet in de
structuurvisie beschreven.
3.6
Conclusie beleidskader
De verlegging van de gastransportleiding langs de A6 past binnen het beleid op de verschillende bestuursniveaus. Geconcludeerd wordt dat deze leiding niet van nationaal belang is, en dat
het rijk er daarom geen beleid over heeft. Met betrekking tot het provinciaal niveau wordt geconcludeerd dat de provincie geen specifiek beleid over gasleidingen heeft, maar dat de gasleiding wel past binnen het ruimtelijk beleid dat geldt in het plangebied. Op gemeentelijk niveau
kan worden geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn voor de verlegging van de gastransportleiding op deze plek.

2 De gemeenten Naarden, Hilversum, Bussum, Blaricum, Huizen, Laren, Muiden, Weesp, Wijdemeren
3 Beleidsvisie Externe Veiligheid, Gewest Gooi en Vechtstreek en Brandweer Gooi en Vechtstreek, maart 2010, Hilversum
4 Structuurvisie Naarden 2003, “Ruimtelijke ontwikkeling van Naarden in de periode tot 2020”, gemeente Naarden, mei
2003.
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Milieu- en omgevingsaspecten

4.1
Algemeen
De milieukwaliteit vormt een belangrijke afweging bij de ontwikkeling van ruimtelijke functies. In
dat verband dient bij de afweging van het al dan niet toelaten van bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen te worden onderzocht welke milieuaspecten daarbij een rol (kunnen) spelen Ter voorbereiding van het bestemmingsplan zijn daarom onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken
zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk,
dan wel wenselijk, zijn.
4.2
Externe veiligheid
De beoogde ontwikkelingen in het plangebied dienen te worden getoetst aan het aspect externe
veiligheid: het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Hiertoe is een risicoanalyse
(QRA) uitgevoerd.
In deze QRA wordt het plaatsgebonden (PR) en groepsrisico (GR) berekend voor de gastransportleiding W-533-19 van N.V. Nederlandse Gasunie, in verband met een verlegging ter hoogte
van knooppunt Muiderberg. De rapportage van de QRA is als bijlage bij dit bestemmingsplan
gevoegd. In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies weergegeven.
Plaatsgebonden risico
De leiding heeft een ontwerpdruk van 40 bar. Uit de QRA is gebleken dat de PR 10-6 contour op
-6
de leiding ligt en de contour dus 0 meter bedraagt. Omdat het niveau van 10 per jaar niet
wordt bereikt wordt tevens voldaan aan de voorwaarde dat er zich geen kwetsbare objecten
binnen deze contour bevinden. Hiermee wordt met het plaatsgebonden risico voldaan aan het
Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen.
Groepsrisico
Het groepsrisico van de kilometer leiding in de gastransportleiding waarbinnen zich (een gedeelte van) de voorgenomen leidingverlegging bevindt is vergeleken met de oriëntatiewaarde
voor buisleidingen, zijnde F·N2 < 10-2 per km per jaar waarbij F de frequentie is van een ongeval met N of meer slachtoffers. De verhouding tussen de oriëntatiewaarde en de FN-curve
wordt gekenmerkt door de overschrijdingsfactor, die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd (overschrijdingsfactor < 1) dan wel wordt overschreden (overschrijdingsfactor >
1).
Het groepsrisico rond de voorgenomen leidingverlegging in de gastransportleiding is kleiner dan
de in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen gestelde richtwaarde F·N2 < 10-2, waar F de
frequentie is van een ongeval met N of meer slachtoffers.
Uit de groepsrisicoberekeningen blijkt dat de verlegging van de gastransportleiding een afname
van het groepsrisico tot gevolg heeft. In de huidige situatie wordt de maximale overschrijdings-10
factor van 0.00 (afgerond) gevonden bij 12 slachtoffers (N) en een frequentie (F) van 7.32 · 10
per jaar. In de toekomstige situatie is er geen scenario met 10 of meer slachtoffers, hierdoor is
er conform het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen geen sprake van groepsrisico
4.3
Water
Waterbeheerplan 2010-2015
Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft op 17 juni 2010
het Waterbeheerplan 2010-2015 ‘Werken aan water, in en met de omgeving’ goedgekeurd. Het
waterbeheerplan gaat in op de verantwoordelijkheden van het waterschap: zorgen voor voldoende, schoon water en veiligheid achter de dijken. Daarnaast komen de maatschappelijke
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(neven)taken aan bod: zorgen voor goede en veilige vaarwegen, verbeteren van recreatie- en
natuurgebieden en onderhouden van het cultuurhistorisch landschap. Bestemmingsplannen
worden getoetst aan de doelen die zijn opgenomen in het Waterbeheerplan.
Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen neemt het verharde oppervlak vaak toe. Omdat hierdoor
het hemelwater versneld wordt afgevoerd, dient compensatie plaats te vinden. Het waterschap
2
hanteert een compensatieplicht bij een toename van verhardingsoppervlakte vanaf 1.000 m in
de vorm van te graven water.
Met het verleggen van de gasleiding wordt geen extra verharding aangebracht. In de bestaande
situatie is het gebied onverhard en dit zal in de toekomstige situatie zo blijven. Compensatie is
daarom niet aan de orde.
4.4
Natuur
De natuurwetgeving is onderverdeeld in soorten- en gebiedsbescherming. Gebiedsbescherming
wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet en met de ecologische Hoofdstructuur (EHS),
soortenbescherming is neergelegd in de Flora- en faunawet.
In de Natuurbeschermingswet zijn Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en
Wetlands geregeld. In deze aangewezen gebieden gelden strenge eisen aan ontwikkelingen,
om de natuur te beschermen. Het onderhavige plangebied is niet aangewezen als Natura 2000gebied, Beschermd Natuurmonument of Wetland.
De EHS bestaat uit een aantal natuurgebieden die onderling verbonden zijn. De EHS is bedoeld
om grotere netwerken van natuur te creëren en te ontwikkelen. Het plangebied ligt niet binnen
EHS.
In de figuren 4.1 tot en met 4.3 is de ligging van de meest nabij gelegen beschermde gebieden
weergegeven.

Figuur 4.1 Ligging Natura 2000-gebieden ten opzichte van plangebied

GM-0081957, revisie 01
Pagina 13 van 26

Milieu- en omgevingsaspecten

Figuur 4.2 Ligging Beschermde Natuurmonumenten ten opzichte van plangebied

Figuur 4.3 Ligging EHS ten opzichte van plangebied
De nieuwe gastransportleiding wordt aangelegd door middel van een horizontaal gestuurde boring (HDD) en deels in open ontgraving, waardoor op een zeer kleine schaal werkzaamheden
plaatsvinden. Daardoor zal de verlegging van de gastransportleiding geen invloed hebben op
planten- en diersoorten.
4.5
Bodem
Onderdeel van een ruimtelijke procedure is inzicht in de bodemkwaliteit ter plaatse van het
plangebied om na te gaan of de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde functie.
De geplande te verleggen leiding is gelegen in het buitengebied van Naarden. De gronden hebben een overwegend agrarische bestemming. Deze functie wijzigt niet, alleen de ondergrondse
gastransportleiding zal worden verlegd. Een bodemonderzoek is daarom niet noodzakelijk.
4.6
Archeologie
De gemeente Naarden heeft een eigen beleidsnota archeologie ontwikkeld, waarin de archeologische verwachtingswaarde voor de gehele gemeente is aangegeven. Het plangebeid voor de
gastransportleiding heeft hierop een lage verwachtingswaarde. In zulke gebieden geldt het volgende beleidsadvies:
doelstelling voor behoud: geen,
voorwaarde voor behoud: bij plangebieden kleiner dan 10 ha: geen
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Indien niet aan voorwaarde wordt voldaan: bij de uitvoering van grondwerkzaamheden amateurs de gelegenheid geven de werkzaamheden te begeleiden. Plangebieden groter dan 10
ha: verkennende fase van inventariserend veldonderzoek (laten) uitvoeren.
Voor de verlegging van de gastransportleiding op deze plaats, is geen archeologisch onderzoek
nodig.

Plangebied

Figuur 4.4 Uitsnede archeologische beleidskaart Naarden
4.7
Luchtkwaliteit
De regels met betrekking tot luchtkwaliteit zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Op basis van
deze wetgeving kunnen ruimtelijk-economische initiatieven worden uitgevoerd als aan één of
meer voorwaarden wordt voldaan:
grenswaarden niet worden overschreden;
de luchtkwaliteit per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft;
het initiatief niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit;
het initiatief is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
De wetgeving maakt onderscheid tussen kleine en grote ruimtelijke projecten. Onder kleine projecten worden projecten verstaan die de luchtkwaliteit ‘niet in betekende mate’ verslechteren.
Deze projecten worden niet meer beoordeeld op luchtkwaliteit. Ze zijn namelijk zo klein dat ze
geen wezenlijke invloed hebben op de luchtkwaliteit. Draagt een klein project niet of nauwelijks
bij aan luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering voor. Het ministerie VROM heeft de
definitie van 'in betekenende mate' vastgelegd in het Besluit NIBM. Projecten die de concentratie CO2 of fijn stof met meer dan 3% van de grenswaarde verhogen, dragen in betekenende
mate bij aan de luchtvervuiling.
Deze 3%-grens is voor een aantal categorieën projecten in de regeling NIBM omgezet in getalsmatige grenzen, bijvoorbeeld:
woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitingsweg, 3.000 woningen bij 2 ontsluitingswegen;
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kantoorlocaties: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak bij 1 ontsluitingsweg, 200.000 m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitingswegen.
De verlegging van de gastransportleiding kan niet onder deze getalsmatige grenzen worden
geschaard. Echter, deze ontwikkeling heeft geen verkeersaantrekkende werking en zal daarom
niet leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.
4.8
Geluid
In de Wet geluidhinder zijn regels met betrekking tot geluid voorgeschreven. Hierin is voorgeschreven dat in bepaalde nieuwe situaties akoestisch onderzoek moet worden verricht. Het gaat
daarbij om nieuwe geluidgevoelige functies (zoals woningen en scholen) en om nieuwe geluidveroorzakende functies (zoals wegen en bedrijven).
De aanleg of verlegging van een gastransportleiding leidt niet tot een extra geluidbelasting,
want dit heeft geen verkeersaantrekkende werking. Tevens is de gasleiding geen geluidgevoelige functie. Onderzoek naar het aspect geluid is daarom niet nodig.
4.9
Conclusie milieu- en omgevingsaspecten
Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen belemmeringen bestaan voor
het verleggen van de gastransportleiding, wat in dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt.

GM-0081957, revisie 01
Pagina 16 van 26

5

Juridische planbeschrijving

5.1
Algemeen
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gewenste ruimtelijke en functionele
ontwikkeling van het plangebied juridisch is vertaald. Het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de planregels. De regels bevatten het juridisch
instrumentarium voor het regelen van het gebruik van deze gronden, regels omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van op te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de regels alsmede de functie van
visualisering van de bestemmingen. De verbeelding vormt samen met de regels het voor de
burgers bindende onderdeel van het bestemmingsplan. De toelichting heeft geen bindende
werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de onderbouwing van het plan en soms voor
de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de
bestemmingsplanvorm, de systematiek en leeswijzer bij de regels en ten slotte de handhaafbaarheid.
5.2
Planvorm
Het voorliggende bestemmingsplan bestaat geheel uit een dubbelbestemming, zonder enkelbestemmingen. Hiervoor is gekozen, omdat enkel de ligging van de leiding verandert. De andere
functies in het gebied blijven hetzelfde. Wanneer alle onderliggende enkelbestemmingen zouden worden meegenomen in dit plan, zouden deze ook opnieuw open staan voor beroep, terwijl
er niets wijzigt. Het opnemen van de enkelbestemmingen zou in dat geval misleidend zijn, omdat dat niet is waar dit bestemmingsplan om gaat.
Dit voorliggende bestemmingsplan vormt een ‘paraplubestemmingsplan’. Dat houdt in dat de
bestemmingsplannen die onder het plangebied van voorliggend bestemmingsplan liggen, geldend blijven en niet worden vervangen door dit bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan komt er
als het ware ‘overheen’ te liggen.
De digitaliseringsplicht die geldt voor alle nieuwe bestemmingsplannen, geldt niet voor dit bestemmingsplan. De reden daarvoor is dat dit een partiële herziening is zoals bedoeld in artikel
8.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In dit artikel is geregeld dat vigerende papieren
bestemmingsplannen kunnen worden herzien, zonder dat deze digitaal hoeft te worden vormgegeven. Voorwaarde hierbij is dat het bestemmingsplan waar de herziening betrekking op
heeft (‘moederplan’) in ontwerp ter inzage is gelegd voor 1 januari 2010 (zodat op dit moederplan de digitaliseringsplicht niet van toepassing was). Tevens dient het onderliggende plan minder dan 10 jaar oud te zijn (anders zou een integrale actualisering voor de hand liggen). Tot slot
mag de herziening geen betrekking hebben op het toevoegen van nieuwe, of wijzigen van bestaande bestemmingen. Het toevoegen van dubbelbestemmingen is expliciet wel toegestaan.
Bij deze situatie wordt aan deze voorwaarden voldaan: de vigerende bestemmingsplannen “Buitengebied” en “Recreatiepark Naarderbos” komen uit respectievelijk 2008 en 2006 en zijn dus
opgesteld voordat de digitaliseringsplicht gold en zijn minder dan 10 jaar oud. Ook worden, behalve de dubbelbestemming, geen nieuwe bestemmingen opgenomen.
Overigens wordt de tienjarentermijn van een bestemming door een partiële herziening niet gewijzigd.
Wanneer de bestemmingsplannen “Buitengebied” en “Recreatiepark Naarderbos” geactualiseerd moeten worden, kan deze dubbelbestemming direct in het nieuwe bestemmingsplan worden opgenomen.

GM-0081957, revisie 01
Pagina 17 van 26

Juridische planbeschrijving

5.3
Bestemming
Het gehele plangebied bestaat uit de dubbelbestemming Leiding – Gas. Voor deze bestemming
is bepaald dat er geen bouwwerken mogen worden opgericht. Hiernaast is een vergunningenstelsel opgenomen voor werken of werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde, die van invloed
kunnen zijn op de integriteit en werking van de buisleiding. Deze twee bepalingen zijn voorgeschreven in artikel 14, lid 2, van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).
Tevens is in dit artikel, in het eerste lid, voorgeschreven dat een belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding, in het bestemmingsplan moet worden opgenomen
en dat deze belemmeringenstrook minimaal 5 meter aan weerzijden van een buisleiding, gemeten vanuit het hart van de buisleiding, moet bedragen. In het voorliggende bestemmingsplan is
deze belemmeringenstrook dan ook aangehouden en deze strook vormt de breedte van het
plangebied.
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6

Uitvoerbaarheid

6.1
Algemeen
Ingevolge artikel 3.1.6, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (2008) dient er in het kader van
het bestemmingsplan een onderzoek te worden gedaan naar de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van het plan.
6.2
Financiële uitvoerbaarheid
Volgens artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad een grondexploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Volgens het tweede lid van dit artikel kan de gemeenteraad besluiten af te wijken van het vaststellen van een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van
de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.
In dit geval is er geen sprake van een bouwplan in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening en
is een exploitatieplan dus niet nodig. De kosten voor het verleggen van de leiding komen voor
rekening van N.V. Nederlandse Gasunie.
6.3
Maatschappelijke uitvoerbaarheid
In de fase van ontwerp dienen, ingevolge artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), burgemeester en wethouders te overleggen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in geding zijn.
In verband hiermee zal het ontwerpbestemmingsplan worden toegezonden aan de hieronder
genoemde instellingen, diensten en organisaties.
Inspectie Leefomgeving en Transport;
Provincie Noord-Holland;
Waternet.
6.4
Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd, waarbij door een
ieder zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen worden ingediend. Tegelijkertijd met de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan, vindt het artikel 3.1.1 Bro (Besluit ruimtelijke ordening) overleg plaats.
De zienswijzen worden vervolgens bij de besluitvorming in het kader van de vaststelling door de
gemeenteraad betrokken. Na een beroepstermijn van zes weken treedt het bestemmingsplan in
werking, tenzij conform artikel 8.4 Wro een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de
afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.
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Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

1.1
Plan
het bestemmingsplan 'Gasleiding A6' van de gemeente Naarden.
1.2
Ander werk
een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid.
1.3
Bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.4
Beperkt kwetsbaar object
a. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen
per hectare, dienst- en bedrijfswoningen van derden, sporthallen en -terreinen, zwembaden
en speeltuinen;
b. kantoorgebouwen, hotels en restaurants, winkels en bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet
onder de definitie voor kwetsbare objecten, onder 1.10c, vallen;
c. kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet onder de definitie voor kwetsbare objecten, onder 1.10d, vallen;
d. objecten die met de onder a en b genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de
gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat
daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval,
voor zover die objecten geen kwetsbare objecten zoals bedoeld in 1,10, zijn;
e. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale
of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van
de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen
de gevolgen van dat ongeval.
1.5
Bestaand
a. bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de
regels anders is bepaald;
b. bij gebruik: het gebruik dat op het moment van inwerkingtreding van het plan bestaat, tenzij
in de regels anders is bepaald.
1.6
Bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.
1.7
Bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.8
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.
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1.9
Gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
1.10
Kwetsbaar object
a. woningen, hieronder begrepen woonwagens en woonschepen, niet zijnde woningen als
bedoeld bij de definitie voor beperkt kwetsbare objecten, onder 1.4a;
b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van
minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
2. scholen;
3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van
de dag aanwezig zijn, zoals:
2
1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m per
object;
2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto
2
vloeroppervlak meer dan 1.000 m bedraagt en winkels met een totaal bruto vloerop2
pervlak van meer dan 2.000 m per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels
een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;
d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen
gedurende meerdere aaneengesloten dagen.
1.11
Nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie.

Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
De 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
De oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk.
2.3
Meten
bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de (digitale)
verbeelding.
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Artikel 3

Bestemmingsregels

Leiding – Gas

3.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Leiding – Gas’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar geldende bestemming(en), tevens bestemd voor een ondergrondse leiding voor het transport van gas met
de daarbij behorende belemmeringenstrook.
3.2.
Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. Op de gronden als bedoeld in lid 3.1 mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de in lid 3.1 genoemde bestemming worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 3 meter.
b. Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen mag met inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels uitsluitend worden
gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering
van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil,
niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
3.3.
Afwijken van de bouwregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2 voor het
bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van
de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen
kwetsbare objecten worden toegelaten.
3.4.
Specifieke gebruiksregels
Op de gronden als bedoeld in lid 3.1 zijn kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten niet toegestaan.
3.5.

Omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden
3.5.1.
Omgevingsvergunningplichtige werken
Het is verboden op de in lid 3.1 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, de volgende werken,
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
f. het permanent opslaan van goederen.
3.5.2.
Verlening
Een omgevingsvergunning kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn met de veiligheid van de leiding en van de bijbehorende belemmeringenstrook.
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3.5.3.
Advies
Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in lid 3.5.1 wint het college van
burgemeester en wethouders advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de
voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet worden geschaad en
welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te voorkomen.
3.5.4.
Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is nodig voor:
a. de aanleg van de leiding als bedoeld in artikel 3.1.1;
b. andere werken die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van van kracht worden van het
plan;
c. andere werken die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
d. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.
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Artikel 4

Algemene regels

Antidubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 5

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan met toepassing van artikel 3.6
Wet ruimtelijke ordening te wijzigen door de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien de gastransportleiding wordt verwijderd, danwel verplaatst.
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Artikel 6

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

6.1
Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig
of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet
wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan
binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a
met maximaal 10%.
c. Het bepaalde 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 overgangsbepaling van dat plan.
6.2
Overgangsrecht gebruik
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 het bepaalde
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 het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van
dat plan.

Artikel 7

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Gasleiding A6.
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