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INLEIDING

AANLEIDING

Planvorming nabij het Naardermeer
Nabij het Naardermeer zijn er een aantal planprocessen gaande:
•

uitvoering van het Ecologische Hoofdstructuur Beleid door de Dienst Landelijk Gebied (in opdracht van de provincie Noord-Holland);
het project Omkering Recreatieve Zonering Naardermeer door Natuurmonumenten.

Voor het perceel van de voormalige boerderij Stadzigt aan de Meerkade 2 te Naarden
leidt dit tot een plan dat deels in het huidige bestemmingsplan Buitengebied (2005) past
en deels niet. Besloten is door de gemeente Naarden om medewerking te verlenen aan
de plannen voor Stadzigt en hiervoor een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Gewijzigde vaststelling
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 15 april 2009 gewijzigd vastgesteld (zie
bijlage). Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ‘Stadzigt´ heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplannen de volgende wijzigingen aangebracht:
•

het begrip bedrijfswoning is toegevoegd (artikel 1);

•

het begrip maatschappelijke voorzieningen is zodanig aangepast dat woonzorgunits
niet zijn toegestaan (artikel 1 en artikel 3.1.1. onder a);

•

het begrip woonzorgunits is verwijderd (artikel 1);

•

toegevoegd is de mogelijkheid van de realisatie van één voorziening ten behoeve
van de opslag van boten met een afmeting van 240 m2 bvo (artikel 3.1.1. onder a);

•

toegevoegd is de mogelijkheid dat burgemeester en wethouders ontheffing kunnen
verlenen van de bestemmingsplanbepaling zoals omschreven in artikel 3.1.1. onder a
voor het toestaan van een bedrijfswoning in de vorm van een eengezinswoning van
maximaal 350 m3 (artikel 7.1. onder e).

De voorschriften en toelichting van het bestemmingsplan zijn op deze wijzigingen aangepast (het raadsbesluit geeft geen reden de plankaart aan te passen). Dit geldt niet voor
de onderzoeken ter onderbouwing (bijlagen bij het bestemmingsplan): de gewijzigde
vaststelling betreft geen wijzigingen die niet door de onderzoeken onderbouwd worden;
er is geen reden om andersoortig of aanvullend onderzoek te doen.

1.2

LIGGING
Het plangebied bevindt zich aan de westkant van de bebouwing van Naarden in het
overgangsgebied naar het Naardermeer (zie de bestemmingsplankaart voor de precieze
begrenzing):
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1.3

VOORHEEN GELDENDE BESTEMMINGSPLAN
Het voorliggende bestemmingsplan vervangt, nadat het van kracht wordt, de vigerende
regelingen uit het bestemmingsplan Buitengebied (april 2005), vastgesteld door de gemeenteraad op 23 april 2005 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op 8 november 2005.

1.4

LEESWIJZER
Het voorliggende bestemmingsplan bestaat uit een plankaart met bijbehorende voorschriften, vergezeld van een toelichting. De voorschriften en de plankaart vormen de
juridisch bindende elementen van het bestemmingsplan. De toelichting bestaat uit een
planbeschrijving met bijlagen waarin relevante onderzoeksresultaten zijn opgenomen,
evenals de resultaten van het overleg met belanghebbenden, het vooroverleg ex artikel 10 Bro en de inspraak.
De toelichting bestaat uit vijf hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk 1 volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan. Het betreft een beschrijving van de bestaande
situatie en de ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en de diverse (sectorale) aspecten die daarbij een rol
spelen. Hoofdstuk 4 bevat de juridische toelichting op de plankaart en de voorschriften
en hoofdstuk 5 tot slot, wordt ingegaan op de procedures die voorliggend bestemmingsplan heeft doorlopen.

2

PLANBESCHRIJVING

Naarden naar het natuurgebied Naardermeer. De boerderij ligt in de bufferzone rond het
natuurgebied (niet in het natuurgebied zelf). In 2005 is de pachter van boerderij Stadzigt
vertrokken. Tot 2005 was de boerderij in gebruik als veehouderij en als boerenlandwinkel
(verkoop van vlees-, zuivel-, kaas- en broodproducten). Met het vertrek van de pachter in
2005 ligt er de kans om in de bufferzone rond het Naardermeer de bezoekersdruk op het
natuurgebied beter te reguleren (veranderen) en bedrijfsmatige activiteiten te verplaatsen.

Boerderij Stadzigt en omgeving in 2007

Voor het plangebied (boerderij Stadzigt) en omgeving is sprake van twee planprocessen
(‘twee lagen’):
•

Planproces Ecologische Hoofdstructuur: o.a. herinrichting gronden rond Stadzigt;

•

Project Omkering Recreatieve Zonering Naardermeer: o.a. herinrichting erf Stadzigt.

In de paragraaf 2.2 Twee planprocessen zal hier nader op worden ingegaan. Voor de
activiteiten met betrekking tot de herinrichting van de gronden rondom boerderij Stadzigt
is geen bestemmingsplanwijziging nodig (is reeds mogelijk op grond van het vigerende
bestemmingsplan Buitengebied). Voor het verkrijgen van een totaalbeeld van de ontwikkeling ter plekke wordt dit wel in deze toelichting vermeld.
De herinrichting van Stadzigt maakt onderdeel uit van het plan dat het beheer en de
recreatie in het hele natuurgebied Naardermeer in betere banen zal leiden (project Omkering Recreatieve Zonering Naardermeer). Het doel van dit plan is om meer rust te
creëren aan de noordzijde van het Naardermeer voor de kwetsbare broedvogelpopulaties
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De voormalige boerderij Stadzigt ligt in het overgangsgebied van de bebouwde kom van
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van de purperreiger en de zwarte stern én de bereikbaarheid en kwaliteit te verbeteren
van de (startlocatie voor) excursies. De recreatiedruk op het gebied rond het Naardermeer zal niet toenemen, maar slechts beter gereguleerd (verplaatst) worden naar de
minder gevoelige gebieden. De uitgevoerde onderzoeken gaan hier op in (die o.a. ecologisch onderzoek).
Het plan van Natuurmonumenten houdt in:
•

vangstruimte (theehuis): activiteiten zijn ontvangst excursiegangers en informatie verstrekken op panelen (geen exposities);
•

verbeteren van de natuurwaarden van de voormalige agrarische grond rond
Stadzigt (omvorming tot bloemrijke graslanden);

•

aanleggen van een kort wandelpad naar het Naardermeer;

•

verbeteren van de situatie voor de voor verstoring gevoelige fauna (broedvogels) in het noordelijk deel van het natuurgebied Naardermeer door middel van
weghalen van menselijke activiteiten daar (verplaatsen botenhuis, fluisterbootexcursies en bedrijfsgebouwen Natuurmonumenten naar Stadzigt en graven van

•
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herontwikkeling erf van de boerderij (sloop en nieuwbouw deel van de opstallen) voor kantoren / werkschuur Natuurmonumenten en een verbeterde ont-
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een watergang van Stadzigt richting het Naardermeer).

Het erf van Stadzigt in 2007.

De plannen rond Stadzigt gaan uit van de huidige aantallen bezoekers (jaarlijks zestienduizend wandelaars en achtduizend bezoekers voor een vaarexcursie). Stadzigt ligt op
een gunstigere locatie om de bereikbaarheid per openbaar vervoer voor bezoekers te
verbeteren: er is een bushalte op 800 meter en station op 2 km van boerderij Stadzigt.

Het doel van het plan is ‘verbetering op alle fronten’:
•

Nieuwe functie voor leegstaande boerderij (geen verval), waarbij rekening wordt
gehouden met cultuurhistorie;

•

Verbetering natuurwaarden op grond van het voormalige agrarische bedrijf;

•

Door verplaatsing functies vermindering druk op natuurwaarden in noorden
Naardermeer (broedvogels: kwetsbare populaties purperreigers en zwarte
sterns);

•

Een verbeterde bereikbaarheid (per OV) en ontvangstmogelijkheid voor bezoekers;

•

Een afname van m3 bebouwing in de bufferzone van het natuurgebied Naar-

•

Van de te handhaven m3 bebouwing in de bufferzone wordt een deel verfraaid.

dermeer;

Boerderij Stadzigt is een plek waar van oudsher al activiteiten waren (agrarische activiteien interne activiteiten van Natuurmonumenten worden alleen maar verplaatst:
•

verbeteren zonering recreatie t.b.v. het creëren van een groter rustgebied voor
de natuur;

•

verbeteren zonering recreatie t.b.v. de onderlinge afstemming van de voorzieningen;

•

efficiëntere bedrijfsvoering in de beheereenheid en t.b.v. externen.

2.2

TWEE PLANPROCESSEN

2.2.1

Planproces Ecologische Hoofdstructuur
In het kader van de derde uitvoeringsmodule Herinrichting Vechtstreek/Groene uitweg
wordt 222 ha nieuwe natuur als onderdeel van de EHS ingericht in de Vechtstreek. Eén
deelgebied is het gebied rond Stadzigt. De totale omvang van dit deelgebied is circa 17
ha.

Deelgebied Stadzigt (in blauw)
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Door verplaatsing bootexcursie-startpunt minder lange vaarroute;
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•

•

Visie en ontwikkeling

Stadzigt moet de 'etalage' van het Naardermeer worden. In Stadzigt wil Natuurmonumenten een startpunt voor excursies naar het Naardermeer inrichten met enkele korte
beheerskantoor, een theehuis en een parkeerplaats gerealiseerd. Bij de bestaande toegangsweg zullen enkele insteekhavens aangelegd worden in verband met de verkeersvei-
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wandelingen, educatie, speelplaatsen etc. Op het terrein van de boerderij worden een

ligheid. Daarnaast wordt een nieuw kanaal gegraven, zodat het Naardermeer vanaf deze
zijde met excursieboten bereikbaar wordt. Door deze nieuwe ontsluiting zal er meer rust
komen aan de andere kant van het Naardermeer (huidige toegang) waar een kolonie
purperreigers en zwarte sterns zit.
De omgeving van het theehuis en startpunt (en korte wandelroute Naardermeer) zal voor

S AB• A MSTERDA M
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de recreant zodanig ingericht worden, dat de bezoekers een goed beeld krijgen van de
vegetatiestructuren en -typen die in het afgesloten natuurgebied Naardermeer aanwezig
zijn. Langs de nieuw aan te leggen korte vaar- en wandelroutes zijn straks veenmosrietlandjes, dotterbloemgrasland, natte schraalgraslanden, open water, moerasbos, moeras,

•

plas-dras, riet etc. te zien. Veel variatie, afhankelijk van de potenties van het gebied.
•

Het Ontwerp (inrichting voormalige landbouwgrond)

Het ontwerp is gebaseerd op de structuur van het oorspronkelijke landgoed. De wensen
van Natuurmonumenten (etalage van natuurbeelden, vaarverbinding en padenstructuur),
de potentiekaart voor natuurontwikkeling van Alterra1 en de gewenste peilen van Waternet/AGV zijn gecombineerd tot een samenhangend plan. Er wordt niet gestreefd het
landgoed te reconstrueren, maar de structuur van het landgoed weer zichtbaar te maken
door middel van de nieuwe functies (Belvedère uitgangspunt: behoud door ontwikkeling).
Een op de oeverlanden herbouwde 'follie' (optioneel, zie kaart 1850) zou als richtpunt in
de as kunnen fungeren. Over de hoofdas zijn in de toekomst bruggen noodzakelijk, de
fluisterboot moet hier onderdoor kunnen of de bruggen moeten tijdelijk opengedraaid
kunnen worden. Bij het vertrekpunt / theehuis is een steiger en terras voorzien. Vanaf
het terras loopt een padenstructuur het gebied in, deze paden zijn goed toegankelijk, er
kan een kort rondje over het terrein gemaakt worden. Er komt een half verhard pad
(rolstoelvriendelijk) waar men vanaf de boerderij langs het water naar de bestaande
meerkade kan lopen en langs de scheidingssloot terug naar het erf van de boerderij.
De structuur van het voormalige dubbel-landgoed wordt weer zichtbaar gemaakt in het
terrein. In de waterpartijen zijn riet en verlandingsvegetaties voorzien. De natuurinrichting volgt de potentieel natuurlijke vegetatie volgens Alterra die aansluit bij de gestelde
natuurdoelen door de provincie. Richting Naardermeer neemt de afplagdiepte toe: van
0.30 cm -mv tot 0.50 cm -mv. Aan westrand zijn plas-dras situaties voorzien. De bedoeling is dat er runderen los kunnen rondlopen. Daarvoor wordt een veerooster geplaatst.

2.2.2

Project Omkering Recreatieve Zonering Naardermeer – Visie
De natuurwaarde van het Naardermeer – met name als het gaat om broedvogels – zal
gebaat zijn bij het creëren van een groter rustgebied dan nu het geval is. De Grote Plas
plus aangrenzende moeraszones biedt hiervoor de meeste ruimte, maar op dit moment is

1

Alterra heeft een diepgaand onderzoek verricht naar de potentieel natuurlijke vegetaties mogelijk in

Stadzigt en Meerlanden. Alterra,Inrichtingsplan Naardermeer-Oost, 2007.

dat juist het deel van het Naardermeer waar alle vaarexcursies over een grote lengte
doorheen varen.
De recreatieve zonering is op dit moment een knelpunt. Het startpunt van de excursies

is dicht bij de stad Naarden gelegen en bereikbaar met openbaar vervoer en vanaf doorgaande wegen. Hier komen de meeste wandelaars het gebied in. Het Naardermeer met
directe omgeving trekt jaarlijks ongeveer 150.000 bezoekers. Recreatieve zonering is
belangrijk gezien de kwetsbaarheid van het gebied.
De bedrijfsgebouwen voor de uitvoering van het beheer liggen momenteel verspreid in
werkschuur, en open kapschuur, botenloods, 2 botenhuizen, enkele schuurtjes en de
Stolp. Het beheerkantoor bevindt zich in De Machine samen met twee huurwoningen.
Aan de zuidzijde van het gebied ligt nog een stal met daarnaast een open kapschuur
t.b.v. de kudde. Door recente ontwikkelingen is de stal overbodig geworden. De kudde is
verkocht aan Stichting Ark en de dieren verblijven nu ’s winters elders. Het huidige gebruik van de bedrijfsgebouwen is niet efficiënt.
De bezoekersruimte voldoet niet aan de eisen die gesteld mogen worden aan een ontvangstruimte van het visitekaartje van Natuurmonumenten. De ruimte is vaak gesloten
en de service is beperkt; er is geen verwarming, geen ruimte voor groepen en de horeca
bestaat slechts uit een koffieautomaat.
Voor het Naardermeer is een toekomstbeeld ontwikkeld. Daarin zijn de recreatieve zonering en ontsluiting aangepast conform de aanbevelingen van het recreatieplan Gooi- en
Vechtstreek. Het Naardermeer wordt recreatief ontsloten vanaf de oostkant van het
gebied. In het kader van de recreatieve zonering wordt de opstapplaats voor de excursies
van de noordzijde naar de oostzijde verplaatst en dienen de recreatieve voorzieningen
geconcentreerd te worden aan deze zijde van het gebied.
Bij de hoofdingang van het gebied bevindt zich dan op boerderij Stadzigt een sfeervolle
kleinschalige horecagelegenheid die als uitvalsbasis dient voor natuurbeleving (vaartochten, wandelen, fietsen).
Door recente ontwikkelingen is de boerderij Stadzigt aan de oostzijde van het Naardermeer op 1 april 2005 pachtvrij gekomen. Dit biedt mogelijkheden om op korte termijn de
bovengenoemde visie te realiseren.

2.3 PLAN OP SCHAALNIVEAU NAARDERMEER
Het plan voor Stadzigt is onderdeel van een totaalplan op de schaal van het Naardermeer
(project Omkering Recreatieve Zonering Naardermeer). Behalve de herontwikkeling van
boerderij Stadzigt is namelijk sprake van herontwikkeling van percelen aan de Kreugerlaan (in Weesp), De Machine (in Muiden) en De Visserij (in Muiden).
Een aantal gebouwen op andere locaties rond het Naardermeer wordt gesloopt of krijgt
een nieuwe functie. De stal aan de Kreugerlaan zal worden verbouwd tot twee woningen
of kantoor of bedrijf met meerwaarde voor het natuurgebied. Bij de Machine komt een
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het gebied. Aan de noordzijde bij de Visserij bestaan de bedrijfsgebouwen uit een forse

|

oostzijde ligt het meest gebruikte en meest logische ingang tot het gebied. Deze ingang
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en het infocentrum De Stolp liggen aan de noordzijde van het Naardermeer. Aan de

kantoor of atelier, eventueel een woning. Op deze locaties zal de hoeveelheid bebouwd
oppervlak (m2) afnemen, op Stadzigt zal dit toenemen. Totaal zal op de schaal van het
Naardermeer de hoeveelheid bebouwd oppervlak met circa 1.000 m2 afnemen.

2.4

PLAN OP PERCEEL STADZIGT
Bij het ontwerp voor Stadzigt is uitgegaan van behoud en herstel van de oude staat en
daar waar mogelijk buiten het erf de oude structuur van het voormalige landgoed weer
zichtbaar te maken.
De bestaande bebouwing staat in twee hoofdrichtingen verspreid op de kavel. Het
hoofdgebouw, de hooischuur en het bijgebouw staan nagenoeg evenwijdig en gedraaid
ten opzichte van het slotenpatroon. Het kippenhok en de twee kleine schuren staan
evenwijdig aan het slotenpatroon. De nieuw te realiseren bebouwing zal zo geposi-

tioneerd worden dat zij de richting van de bestaande schuren oppakt en dus
evenwijdig staat aan het slotenpatroon van het landschap.

•
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Het theehuis en de kapschuur hebben een kleine hoekverdraaiing ten opzichte van de
zorgwoningen. Het theehuis heeft een directe relatie met het water en ligt aan het begin/
einde van de toekomstige hoofdvaart. Het theehuis is de schakel tussen het formele van
het landgoed en het informele van het boerenerf. Aangezien het theehuis een representatief gebouw is zal er bijzondere aandacht zijn voor de uitwerking en de detaillering
ervan.
Op Stadzigt wordt het woonhuis, de hooiberg en andere originele gebouwen gerestaureerd. De nieuw te bouwen ontvangstruimte (theehuis) worden gebouwd van authentieke
materialen met onder andere hout en riet. De nieuwe vaarverbinding loopt over de
hoofdas van het voormalige landgoed Stadzigt. Vanaf de grens van het voormalige landgoed met het Naardermeer volgt de vaarverbinding de natuurlijke uitlopers van het ‘Kleine Meer’ en het slotenpatroon van de oude polder.
Nieuwe bebouwing zal op een duurzame en karakteristieke manier worden gebouwd. Ook
zal gebruik worden gemaakt van duurzame energiesystemen; de fluisterboten varen al op
zonne-energie (opladen via de zonnecellen op het dak van het botenhuis). Op alle
schaalniveaus wordt daarmee in de plannen voor het Naardermeer gezocht naar ‘verduurzaming’.
Stadzigt heeft een maatschappelijke bestemming. Dat betekent dat er bijvoorbeeld werken dagbestedingactiviteiten op het terrein van Natuurmonumenten plaats kunnen vinden.
Dit biedt talloze kansen om samen met vrijwilligers en beroepskrachten een breed scala
aan vragen van diverse type zorgvragers te kunnen beantwoorden. Hiermee ontstaat een
wisselwerking tussen de behoefte aan beheer van natuur en recreatiegebied en de inzet
van mensen met een beperking die veelal vanuit AWBZ gefinancierde zorg iets zinvols
voor de maatschappij kunnen terugdoen. Hiermee ontstaat de door de overheid gewenste inclusie van mensen die buiten de boot vallen.
De doelstellingen die door Natuurmonumenten zijn gesteld rond het theehuis maken dat
een dergelijke horecavoorziening commercieel niet rendabel te maken is. Vanwege de
gewenste kleinschaligheid staat Natuurmonumenten slechts een beperkt aantal tafels
toe; ook is openstelling in de avonduren en voor feesten en partijen niet gewenst.

DEZE BESTEMMINGSPLANHERZIENING

Wat is al mogelijk van het plan van Natuurmonumenten in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied?

•

Bedrijfsfuncties van Natuurmonumenten een plaats geven (beheersgebouw voor de
functie natuur of landschap);

•

Het graven van de watergang op het deel dat ligt in de bestemming “Natuurgebied”;

•

Recreatief medegebruik (wandelen, vertrekpunt excursies) en het aanleggen van het
korte wandelpad in het gebied van de bestemming “Natuurgebied”.

Met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om:
•

Bijvoorbeeld voor de watergang een deel van het bouwperceel om te zetten naar de
bestemming Natuurgebied en dus de mogelijkheid om water te graven;

Waar is de partiële herziening van het bestemmingsplan voor nodig?
Voor de volgende zaken is daarmee een partiële herziening van het geldende bestemmingsplan nodig:
•
Lichte horecavoorziening (binnen een bestemming Maatschappelijke doeleinden);
•
Verplaatsen of veranderen van parkeervoorzieningen.

|

Het (ver-)bouwen van de gewenste gebouwen binnen het bestaande bouwvlak;
De voormalige agrarische gronden omzetten naar bloemrijke graslanden;
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•
•
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Binnen het huidige bestemmingsplan is mogelijk:
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2.5

3

Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is bepa-

10

lend voor de vraag of een nieuw bestemmingsplan ook daadwerkelijk uitvoerbaar is.

|
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HAALBAARHEID

Hierbij moet worden gedacht aan onder meer het ruimtelijke beleid van de hogere overheden en de gemeente zelf, milieuaspecten als geluid, bodem en hinder van bedrijven,
archeologie en economische haalbaarheid. Ook onderhavig plan is getoetst voor wat
betreft de uitvoerbaarheid ervan op bovengenoemde aspecten. In dit hoofdstuk is aangegeven wat hiervan de resultaten zijn.

3.1

RUIMTELIJK BELEID

3.1.1

rijksbeleid
Nota Ruimte (2004)
De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen. In de Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn.
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende
ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat ons in Nederland ter beschikking
staat. Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier algemene doelen: 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.
Het plangebied bevindt zich in de Nationale Landschappen Groene Hart en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Landschappelijke kwaliteiten dienen te worden behouden of versterkt.
Dit bestemmingsplan is bedoeld om de herontwikkeling van het erf van Stadzigt mogelijk
te maken. De planvorming hiervoor is in samenhang gedaan met de natuurontwikkeling
in het omliggende gebied rond Stadzigt op grond van provinciale programma’s. Gekozen
is door eigenaar Natuurmonumenten om op Stadzigt het karakter van een boerderij te
handhaven en daarmee de aanwezige maatvoering en schaal te handhaven.

Nota Belvedère (1999)
Deze nota uit 1999 is erop gericht om cultuurhistorie meer bij ruimtelijke ontwikkelingen
te betrekken. De nota is het initiatief van de ministeries VROM, OCW, V&W en LNV.
De nota pleit voor een respectvolle omgang met cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke ontwikkelingen. De strategie hierbij is ‘behoud door ontwikkeling’ waarbij cultuurhistorie het uitgangspunt vormt voor ruimtelijke planvormingsprocessen. Op deze wijze
wordt de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd en het cultuurhistorisch erfgoed behouden.
Gelijktijdig met de Nota Belvedère is de Cultuurhistorische Waardenkaart van Nederland
ontwikkeld met daarin opgenomen de zogenoemde Belvedèregebieden. Deze gebieden,
waaronder ook steden, verdienen vanuit de cultuurhistorie extra aandacht. In de Nota
Ruimte is een groot aantal Belvedèregebieden in de beleidscategorie Nationale Land-

schappen opgenomen. Deze Nationale Landschappen worden door de provincies concreet
begrensd in streekplannen en gekoppeld aan integrale uitvoeringsprogramma’s.
Hét nationaal voorbeeldproject van Belvedère is de Nieuwe Hollandse Waterlinie: de

den.

Vierde Nota Waterhuishouding
Het beleid dat in deze nota is opgenomen, heeft tot doel duurzame en veilige watersystemen in stand te houden of tot stand te brengen. Het beleid vormt ook de basis voor de
watertoets, die het Besluit op de ruimtelijke ordening voor alle ruimtelijke plannen voor-

Nota Mobiliteit
De Nota Mobiliteit, die een verkeerskundige uitwerking is van de Nota Ruimte, heeft de
volgende beleidsdoelstellingen:

1
2

het verbeteren van de internationale bereikbaarheid;
het verbeteren van de interne en onderlinge bereikbaarheid van de nationale
stedelijke netwerken en economische kerngebieden;

3

een goed functionerend systeem voor het vervoer van personen en goederen
als essentiële voorwaarde voor economische ontwikkeling;

4

het inzetten van proces- en technologie-innovatie ter realisering van beleidsdoelen.

De uitgangspunten bij het realiseren van deze beleidsdoelen zijn betrouwbare reistijden,
vlotte en veilige verkeersafwikkeling binnen de (inter-)nationale wettelijke en beleidsmatige kaders van milieu en leefomgeving. Deze nota bevat in de hoofdstukken 6 Veiligheid
en 7 Leefomgeving ook beleid met betrekking tot verkeer, vervoer en verkeersveiligheid
voor de decentrale overheden en is daarom in dit kader van belang.

3.1.2

provinciaal beleid
Provinciaal beleid en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008
vervalt de provinciale bevoegdheid tot goedkeuring van bestemmingsplannen en daarmee een mogelijkheid voor doorwerking van het geldende streekplanbeleid. Het overgangsrecht zoals verwoord in de Invoeringswet Wro regelt dat een streekplan vanaf de
inwerkingtreding van de nieuwe Wro van rechtswege wordt aangemerkt als structuurvisie. Het streekplan wordt daarmee een zelfbindend instrument voor het provinciaal bestuur. De provincie heeft een overgangsdocument opgesteld dat het huidige provinciaal
ruimtelijk beleid inventariseert als grondslag voor de wijze van doorwerken van het beleid
in gemeentelijke beleid na het vervallen van de goedkeuringsvereiste van bestemmingsplannen. Door de provincie is aangegeven dat dit overgangsdocument geen nieuw beleid
bevat. De beleidsdoelen zoals verwoord in het streekplan Noord-Holland Zuid (2003)
(incl. herzieningen en uitwerkingen) wijzigen niet; er is geen sprake van een streekplanherziening. Voor het voorliggende bestemmingsplan geldt het hierna volgende (zelfbindende) beleid.
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voormalige militaire verdedigingslinie die zich uitstrekt van de voormalige Zuiderzee bij

streekplan Noord-Holland Zuid (2003)
Op 17 februari 2003 is het streekplan Noord-Holland Zuid vastgesteld door Provinciale
Staten. In het streekplan wordt de ambitie uitgesproken voor een versterking van de
economische ontwikkeling, in samenhang met leefbaarheid, waterhuishouding en bereikbaarheid. Hierbij wordt maximaal ingezet op efficiënt en zuinig ruimtegebruik.

•
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Functieveranderingen in het landelijk gebied mogen niet tot verdere verstening leiden. In
de volgende gevallen is functieverandering toegestaan van zowel agrarische als nietagrarische functies naar verbrede landbouw en / of naar kleinschalige vormen van wonen, werken en recreatie:
•

Bij herinrichting of sanering (bijvoorbeeld sloop) van vrijkomende bebouwing;

•

Bij opheffing van ruimtelijk ongewenste situaties;

•

In het kader van stedelijke transformatie uit te plaatsen volkstuinen;

•

Bij ontwikkeling van exclusieve woonmilieus in de sfeer van landgoederen met
een gelijktijdige ontwikkeling en financiering van blauwe en groene functies.

Deze functieverandering is alleen mogelijk onder de voorwaarden dat:
•

Er geen sprake is van toename van het bebouwde oppervlak op het bouwperceel, zover er bebouwing aanwezig is / was;

•

De nieuwe functie de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven niet beperkt;

•

Recreatiewoningen niet worden omgezet in permanent bewoonde woningen.

Voor bestaande (economische niet-agrarische) functies in het landelijk gebied geldt dat
per geval bekeken zal worden of – indien het vigerende bestemmingsplan daarin voorziet
– een beperkte toename van het bebouwde oppervlak binnen het bestaande perceel
mogelijk is. De mogelijkheden hiervoor zijn echter niet op voorhand aan te geven, maar
worden beoordeeld aan de hand van de ruimtelijke situatie ter plaatse. Er kan ruimte zijn
voor ontwikkelingen, mits zorgvuldig gewogen en op een zodanige wijze dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt behouden en versterkt.
Voor alle plannen en initiatieven ten aanzien van functieveranderingen en bestaande
economische niet-agrarische functies geldt altijd dat geen afbreuk mag worden gedaan
aan de bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorische of groenblauwe kwaliteiten of
karakteristieken van het landelijk gebied. Voor de beoordeling van gemeentelijke initiatieven en planvorming zijn nadere regels gegeven in de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk
Beleid.

Beleid vrijkomende agrarische bebouwing (versie 28-04-2005)
Hieronder een selectie van de regelgeving zoals verwoord in het beleid vrijkomende
agrarische bebouwing. Uit het beleidskader worden voor het project Stadzigt relevante
passages gelicht.
Toetsingskader vrijkomende agrarische bebouwing:
Algemeen:
•

Artikel 3: Nieuwe niet-agrarische functies mogen geen afbreuk doen aan de
bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorische of groenblauwe kwaliteiten
of karakteristieken van het gebied. Onder groenblauwe kwaliteiten vallen de
landschappelijke en ecologische kwaliteiten, ook die aan water zijn gerelateerd. Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit staat voorop;

•

Artikel 4: De nieuwe niet-agrarische functie mag alleen worden gerealiseerd
binnen het (voormalig) agrarische bouwperceel;

•

Artikel 5: vrijkomende agrarische bebouwing kan gebruikt worden voor kleinschalige vormen van wonen, werken en recreatie, al dan niet als nevenfunctie,
De nieuwe functie de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden
van omringende agrarische bedrijven en de woonfunctie van omringende woningen niet beperkt;
o

Monumentale, cultuurhistorische en karakteristieke bebouwing behouden blijft en als zodanig wordt opgenomen in het bestemmingsplan, dan wel project;

o

Buitenopslag als verboden gebruik wordt opgenomen in het bestem-

o

De nieuwe functie aantoonbaar geen onevenredige verkeersaantrekkende werking heeft en dat er sprake is van een acceptabele verkeerssituatie;

o

Eventuele extra parkeerplaatsen op het eigen terrein (eigen bouwperceel) worden gerealiseerd en;

o

Het voormalige agrarische bouwperceel geen agrarische bestemming
meer heeft in geval van volledige beëindiging van de agrarische functie en als zodanig wordt opgenomen in het bestemmingsplan.

Wonen (art. 6):
•

Lid 1: de functie wonen mag uitsluitend worden gerealiseerd bij volledige beeindiging van de agrarische functie;

•

Lid 2: indien het vrijkomende agrarische hoofdgebouw gebruikt wordt voor de
functie wonen gelden de volgende regels:
o

Karakteristieke boerderijen mogen gesplitst worden in maximaal twee
woningen als wordt aangetoond dat geen afbreuk wordt gedaan aan
het oorspronkelijke karakter van de bebouwing;

o

Er mag maximaal één vrijstaande nieuwe woning van maximaal 650
m3 worden gebouwd indien minimaal 1000 m2 van de agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt;

Werken (art. 7):
•

lid 1: indien de vrijkomende agrarische bebouwing gebruikt wordt voor de functie werken gelden de volgende regels:
o

De functie wordt gevestigd in de bestaande bebouwing met een maximaal vloeroppervlak van 650 m2;

o

Voor inpandige opslag van volumineuze goederen, alsmede voor maneges en paardenpensions kan een groter vloeroppervlak binnen de
bestaande bebouwing aangehouden worden;

o

Nieuwe bedrijfsgebouwen zijn alleen toegestaan indien minimaal een
gelijke hoeveelheid in oppervlakten van overbodige agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Bij 2.1. Toelichtingkader staat over ‘werken’ vermeld: “Werken” zien wij als een brede
categorie. Voorbeelden zijn: een ambachtelijke werkplaats, een kapsalon, een cursuscentrum, een atelier, een dienstverlenend kantoor aan huis. Ook zorgfuncties zoals kinderopvang rangschikken wij hieronder.
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onder de voorwaarden dat:

Recreatie (art. 8):
•

Indien de vrijkomende agrarische bebouwing gebruikt wordt voor de functie recreatie gelden de volgende regels:
De functie moet worden gevestigd in de bestaande bebouwing;

o

Er mogen maximaal 6 recreatie-eenheden worden gerealiseerd en;

o

De recreatie-eenheden mogen niet gebruikt worden voor permanente
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o

bewoning.
In het toelichtingskader (2.1. artikel 1 bij D: nevenfuncties) wordt vermeld: een mogelijke nevenfunctie is verbrede landbouw. Hieronder verstaan wij niet alleen agrarische
productie, maar ook het oppakken van activiteiten die in het verlengde hiervan liggen.
Voorbeelden: natuur- en landschapsbeheer, agrotoerisme, verwerking en huisverkoop
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(zorgboerderij).

•

|

van agrarische producten en zorgtaken zoals de opvang van psychiatrische patiënten

gewenste nieuwe woonvormen. Als voorbeelden worden genoemd: in zelfstandige een-

In artikel 6 van het toelichtingskader staat vermeld dat de provincie ruimte schept voor
diverse woonmogelijkheden op boerderijen, omdat zij wil inspelen op maatschappelijk
heden samenwonen van senioren, gezamenlijke huisvesting van gehandicapten, al dan
niet in combinatie met zorgaanbod, of andere doelgroepen.
Artikel 7 van het toelichtingskader geeft aan dat nieuwe functies in het landelijke gebied
kleinschalig moeten blijven.
Dag- en verblijfsrecreatie is zowel mogelijk als nieuwe of nevenfunctie volgens artikel 8.
Als voorbeeld wordt een theeschenkerij genoemd.

Conclusie: de ontwikkeling op en rond de voormalige boerderij Stadzigt past binnen het
provinciale beleid om ruimte te geven voor herontwikkeling / verbreding en waarbij gekeken wordt naar de ruimtelijke situatie ter plaatse.

3.1.3

Regionaal /intergemeentelijk beleid
Nieuwe Hollandse Waterlinie
In 1999 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie, op basis van de Nota Belvédère en de Architectuurnota van het Rijk, benoemd tot Nationaal Project. De ingestelde stuurgroep Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft op basis van het principe ‘behoud door ontwikkeling‘ bekeken of de Nieuwe Hollandse Waterlinie een nieuwe functie kan krijgen in het landschap.
Hierbij is onder meer gekeken naar nieuwe functies en het beter zichtbaar en beleefbaar
maken van de linie. In 2004 is op basis hiervan de ontwerpvisie ontwikkeld voor de gehele linie: het Panorama Krayenhoff.
Na vaststelling van Panorama Krayenhoff door het kabinet is het projectbureau Nieuwe
Hollandse Waterlinie, dat de uitvoering van het project coördineert, aan de slag gegaan
met het nader tot uitvoering brengen van dit Linieperspectief. Hiertoe heeft het projectbureau samen met betrokken provincies en het rijk een bestuursovereenkomst opgesteld.
Dat regelt nadere afspraken die betrekking hebben op de publiekrechtelijke bevoegdheden van de betrokken partijen en die noodzakelijk zijn om te komen tot een gezamenlijke
uitvoering van Panorama Krayenhoff via zogenoemde ‘projectenveloppen’. Op 1 septem-

ber 2005 is de bestuursovereenkomst door betrokken provincies en ministeries ondertekend.
Projectenveloppe I: Vechtstreek-Noord

en realiseren van de opgave zoals verwoord in het linieperspectief Panorama Krayenhoff.
De opdracht is om de ambitie te kwantificeren en te kwalificeren en de strategie (nodig
om de ambitie te realiseren) op te stellen, nader te specificeren, aan te vullen en waar
nodig te verbeteren. Het definitieve resultaat van het project is de realisatie van het
linielandschap zoals bedoelt in linieperspectief Panorama Krayenhoff en de opgave zoals
benoemd in projectenveloppe Vechtstreek-Noord. Het resultaat is opgebouwd uit de
De gemeente Naarden is onderdeel van de enveloppe `Vechtstreek Noord’.

3.1.4

gemeentelijk beleid
Structuurvisie (2003)
De structuurvisie Naarden beschrijft de hoofdlijnen en principes van de ruimtelijke ontwikkeling en is bedoeld als leidraad voor de komende 10 à 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. De structuurvisie gaat niet specifiek in op de locatie Stadzigt.

3.2

MILIEUASPECTEN
In deze paragraaf worden de verschillende voor dit bestemmingsplan relevante milieuaspecten behandeld. Uit de doelstelling van dit plan volgt, dat de relevante milieuaspecten
in het geval van de bestaande situatie geen beleidsbeslissing verlangen. De huidige situatie is een vaststaand feit, uiteraard afgezien van onaanvaardbare situaties in de huidige
situaties. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en/of niet gerealiseerde maar wel mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen is dit anders. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal
getoetst worden aan het beleid dat op dat moment geldt voor de verschillende beleidsterreinen. Aan nieuw beleid dat nog in procedure is kan nog niet getoetst worden tot het
moment van inwerkingtreding.

3.2.1

milieuzonering
Via de Wet milieubeheer wordt hinder op gevoelige functies voorkomen.
In het plangebied komen momenteel op het gebied van de milieuzonering en de mogelijkheden in het kader van de Wet milieubeheer geen onoverkomelijke problemen voor.

3.2.2

bodem
Inleiding
De bodemkwaliteit is in het kader van een bestemmingsplan van belang indien er sprake
is van functieveranderingen of een ander gebruik. De bodem moet geschikt zijn voor de
functie. Een eventuele verontreiniging dient milieutechnisch opgeruimd te kunnen worden en dit dient financieel haalbaar te zijn.
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De gehele Nieuwe Hollandse Waterlinie is opgedeeld in zeven zogenaamde projectenve-

Activiteiten
•

Afplaggen/afgraven percelen

In het omliggende gebied rond Stadzigt wordt op meerdere dieptes geplagd en afgegraven om verschillende vegetatietypen te ontwikkelen. Om dotterbloem hooiland te ontwikkelen wordt de bovenlaag gemiddeld 0,20 m afgeplagd. Om blauwgrasland te creëren,
wordt gemiddeld 0,30 m geplagd. En tenslotte wordt de bovenlaag gemiddeld 0,50 m
afgegraven om een situatie te bereiken waarin plas-dras blauwgrasland kan voorkomen.
De meest noordelijk gelegen percelen worden met gradiënt afgegraven.
•

Uitkijkheuvel

Aan het einde van het pad richting het Naardermeer wordt een uitkijkheuvel aangelegd

S AB• A MSTERDA M

met grond uit het deelproject Stadzigt. Deze heuvel mag niet hoger worden dan het
omringende riet in verband met de landschappelijke waarden en zichtlijnen.

•
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is om grond afkomstig uit dit project te gebruiken (zandbodem bevindt zich op ca. 1,00 a

•

Grond/transport

Een goede mogelijkheid om het pad richting Naardermeer aan te leggen en te verhogen
1,30 m). Vrijgekomen grond wordt verwerkt op de terreinen van de boomgaard, de
parkeerplaatsen en de uitkijkheuvel. Het tijdelijke depot wordt op de toekomstige boomgaard aangebracht, omdat blijkt dat de oorspronkelijke locatie na aanleg niet meer bereikbaar is. Overige grond wordt afgevoerd. Daarnaast worden momenteel mogelijkheden
onderzocht door de opdrachtgever om grond toe te passen op de nabijgelegen smalle
berm en de percelen rondom de nabijgelegen boerderij van dhr. Link. Met betrekking tot
de graafwerkzaamheden is juli de meest gunstige maand. Indien een boot wordt ingezet
ten behoeve van grondtransport, dient rekening te worden gehouden met het waterwild
(niet transporteren van augustus tot en met oktober). Nader onderzoek moet de mogelijkheden aantonen om zowel vanaf Stadzigt te werken als vanaf het Naardermeer.

Bodemkwaliteit voormalige landbouwgrond (buiten plangebied)
Uit vooronderzoek zijn concrete aanwijzingen naar voren gekomen dat de landbodem van
het plangebied (deels) is verontreinigd met één of meer stoffen. De redenen hiervan zijn
de mogelijkheid dat percelen in het verleden zijn opgehoogd met materiaal van onbekende kwaliteit en de mogelijke verhoogde concentraties arseen in de grond en het grondwater. Mede op basis van eerdere notities van DLG en de gemeente Naarden wordt een
verkennend onderzoek nodig geacht. De waterbodem wordt eveneens voor waterbodemverontreiniging als verdacht beschouwd. Hiervoor wordt aanbevolen een verkennend
waterbodemonderzoek conform de NVN 5720 uit te voeren.

Bodemkwaliteit erf Stadzigt
Het bodemonderzoek is uitgevoerd door bureau Wareco (september 2008) in verband
met de voorgenomen bestemmingswijziging voor het terrein. Het onderzoek heeft als
doel de algemene bodemkwaliteit vast te stellen.
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonderzoek (NEN 5740). In totaal zijn 20 boringen uitgevoerd, waarvan 2 zijn afgewerkt
met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek. Van de grondmonsters zijn
5 mengmonsters samengesteld die zijn geanalyseerd op een breed pakket (het zogenaamde NEN 5740 grondpakket). Het grondwater uit de peilbuizen is tevens op een
breed pakket geanalyseerd (NEN 5740 grondwaterpakket).

Daarnaast is middels een indicatieve bepaling op basis van de NEN 5707 een asbestonderzoek uitgevoerd. Deze heeft bestaan uit een maaiveldinspectie en de analyse van
twee grondmonsters.

m licht verhoogde gehalten aan verontreinigende stoffen voorkomen (kobalt, zink, minerale olie en PAK). In de ondergrond is geen verontreiniging gemeten. In het grondwater
is een licht verhoogd gehalte aan barium gemeten. Overige verontreinigingen zijn in de
grond en het grondwater niet aangetoond. Aan het maaiveld en in de grond is tevens
geen asbest aangetroffen.

gebruik als boerenerf) en geven geen aanleiding tot nader onderzoek of sanerende maatregelen. Er worden geen humane en ecologische risico’s naar aanleiding van de gemeten
gehalten verwacht.
Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek zijn er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren tegen de voorgenomen bestemmingswijziging.

3.2.3

geluid
Volgens artikelen 76a, 77 en 106 van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij vaststelling,
herziening of vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan (het nieuwe planologisch
regime) waarin woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden
gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, als bedoeld in artikel 74 en 106b van de
Wgh, akoestisch onderzoek worden verricht.
Voor een bedrijfswoning is door SAB in mei 2008 een akoestisch onderzoek verricht naar
de geluidhinder ten gevolge van wegverkeer en railverkeer. Het onderhavige onderzoek
heeft tot doel om inzicht te geven in het akoestische klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen.

Railverkeer
Uit dit onderzoek blijkt dat alle gebouwen in het plan Stadzigt buiten de 55 dB-contour
van de spoorlijn Amsterdam - Hilversum te liggen. De gevelbelastingen zullen daardoor
55 dB of minder bedragen ten gevolge van het railverkeer. Hiermee voldoen de gebouwen aan de voorkeursgrenswaarde ex. artikel 4.9 lid 1 uit de Bgh 2006 van 55 dB. De
gebouwen liggen hierdoor akoestisch gunstig geprojecteerd ten opzichte van de spoorlijn.

Wegverkeer
Uit dit onderzoek blijkt dat het gehele plangebied buiten de 48 dB-contouren, vrijeveldsituatie, van de Overscheenseweg en de Voormeer ligt. De gevelbelastingen zullen
daardoor 48 dB of minder bedragen ten gevolge van het wegverkeer. Hiermee voldoen
de gebouwen aan de voorkeursgrenswaarde ex artikel 82 van de Wgh van 48 dB. De
gebouwen liggen hierdoor akoestisch gunstig geprojecteerd ten opzichte van de omliggende wegen.
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Geen nadere acties
Er zijn in het kader van de Wgh voor zowel de geluidshinder afkomstig van de spoorlijn
Amsterdam – Hilversum en de omliggende wegen (Overscheenseweg en Voormeer) geen
nadere acties nodig om woongebouwen te realiseren.

3.2.4
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luchtkwaliteit
Op 15 november 2007 is de nieuwe ‘Wet luchtkwaliteit’ in werking getreden. Hiermee
wordt de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen
(hoofdstuk 5 titel 2) bedoeld. Deze nieuwe wet- en regelgeving noemt “gevoelige bestemmingen” en maakt onderscheid tussen projecten die “in betekenende mate” en “niet
in betekenende mate” (NIBM) leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.

|

Daarnaast wordt uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening afgewogen of de
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blootstelling aan luchtverontreiniging aanvaardbaar is functie die wordt toegelaten.
In mei 2008 is door SAB een onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit. Het doel van dit
onderzoek is het bepalen van de luchtkwaliteit in en rond het plangebied en om aan te

•

geven wat de invloed is van de realisatie van het plan op de luchtkwaliteit ter plaatse. Er
is onderzocht of er mogelijke belemmeringen zijn vanuit de Wet milieubeheer. Verder is
beoordeeld of het in deze context aanvaardbaar is om dit project op de beoogde locatie
te realiseren; of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.
•

Het project leidt niet ‘in betekenende mate’ tot verslechtering van de luchtkwaliteit.

•

Het project maakt de realisatie van een ‘gevoelige bestemming’ mogelijk woningen);
deze gevoelige bestemming ligt buiten de onderzoekszones van provinciale en rijkswegen
(resp. 50 en 100 meter).

•

Hoewel de blootstelling min of meer permanent is voor de bewoners van woningen,
liggen de concentraties van de luchtvervuilende stoffen stikstofdioxide en fijn stof
respectievelijk op 77% en 55% van de luchtkwaliteitsnormen, die op Europees niveau zijn vastgesteld om te voorkomen dat de gezondheid onaanvaardbare risico’s
loopt. De mate van blootstelling leidt hier niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s. Het aspect ‘luchtkwaliteit’ vormt in deze situatie geen belemmering voor een
goede ruimtelijke ordening.

Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek kan geconcludeerd worden dat
zowel vanuit de Wet Milieubeheer als vanuit een goede ruimtelijke ordening de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor het onderhavige initiatief.

3.2.5

externe veiligheid
De externe veiligheid wordt bepaald door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in en
rond het plangebied. Veiligheidsafstanden tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en
(beperkt) kwetsbare objecten, zoals woningen, moeten ervoor zorgen dat bij een eventuele calamiteit het aantal dodelijke slachtoffers beperkt blijft. Het Vuurwerkbesluit (2002,
herziening 2004) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, 2004) stellen afstandseisen aan risicovolle bedrijfsactiviteiten. De circulaire Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen (RNVGS, 2004) adviseert bij transportroutes en buisleidingen met
gevaarlijke stoffen veiligheidsafstanden aan te houden.

Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Op grond van
de risicobenadering worden grenzen gesteld aan de risico’s gelet op de kwetsbaarheid
van de omgeving en vice versa. Het beleid heeft tot doel zowel individuele burgers als
groepen burgers te beschermen tegen de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke

naar de begrippen plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en
onbeschermd op een bepaalde plaats verblijft, komt te overlijden als rechtstreeks gevolg
van een ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen. Daarbij is de omvang van het risico
het risico. De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is voor woningen en kwetsbare objecten gesteld op een niveau van 10-6 per jaar. Dat wil zeggen dat de kans op een
dodelijke situatie door een ongeval met gevaarlijke stoffen op een te bouwen plek maximaal één op de miljoen per jaar mag zijn.

Groepsrisico
Ten aanzien van het groepsrisico (GR) is een oriënterende waarde vastgelegd. Deze
wordt uitgedrukt in de kans dat per jaar een groep van 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting of transportroute en een ongewoon voorval binnen die inrichting of op die transportroute waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico kan worden weergegeven in een grafiek met op de horizontale as het aantal dodelijke slachtoffers en op de
verticale as de cumulatieve kansen per jaar op ten minste dat aantal slachtoffers. De
kans dat (een groep) slachtoffers vallen, wordt weergegeven met een curve (de fNcurve).
Zoals hierboven is vermeld, is voor het groepsrisico geen norm gesteld. Uit het vigerende
beleid, zoals vastgelegd in het Bevi, geldt een verantwoordingsplicht. Iedere toename
van het groepsrisico moet inzichtelijk worden gemaakt en worden voorzien van een onderbouwing. Een van de bouwstenen bij deze onderbouwing wordt gevormd door de
oriënterende waarde: indien het groepsrisico in de nieuwe / gewenste situatie voldoet
aan de oriënterende waarde hoeft de verantwoording minder zwaar te worden ingevuld
dan in het geval sprake is van een (dreigende) overschrijding van deze waarde. Voor het
invullen van de verantwoordingsplicht zal een berekening moeten worden uitgevoerd,
tenzij op voorhand duidelijk is dat de ontwikkeling ver onder de oriënterende waarde
blijft.

Plangebied
Wat betreft externe veiligheid is het volgende het geval in of nabij het plangebied:
•

Voor het plangebied geldt dat er geen bedrijfsactiviteiten met gevaarlijke stoffen
plaatsvinden in en/of in de nabijheid van het plangebied;
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een functie van de afstand waarbij meestal geldt: hoe groter de afstand, des te kleiner
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en door de restrisico’s te beperken, bijvoorbeeld door zonering. Het doel wordt vertaald

19
BESTEMMINGS PLAN STA DZIGT

stoffen. Dit kan door maatregelen te treffen bij of aan de bron (inrichtingen, auto’s etc.)

•

Ook zijn er in de directe nabijheid geen aangewezen routes voor transport van gevaarlijke stoffen over de weg aanwezig. De A1 is aangewezen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat heeft een risicoatlas opgesteld voor het vervoer
Naarden één weg aangegeven waarlangs de grenswaarde wordt overschreden (IJselmeerweg-Energiestraat-Gooimeer). Vanuit het midden van de A1 moet een zone
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van gevaarlijke stoffen over de weg. In de risicoatlas is voor de huidige situatie nabij

komen van 50 meter (10E-7 contour 50 meter en meer). Bij deze weg worden de
grenswaarden overschreden. Over de A1 vinden per jaar 1.000 tot 5.000 transporten
van brandbare gassen en 5.000 tot 15.000 transporten van brandbare vloeistoffen
plaats. Een individueel risico van 10-6 wordt nergens langs de A1 bereikt;
•

De spoorlijn Weesp – Hilversum is ook aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen. Uit de Risicoatlas Spoor (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, AVV, 2001)
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blijkt dat de 10-7-contour zich bevindt op 35-69 m uit de as van het spoor. Boerderij
Stadzigt ligt op ca 260 m van het spoor en daarmee buiten de 10-7-contour. Indicatief voor de afstand waarop het groepsrisico een rol speelt, is de 10-8-PR-contour.
Deze wordt op het kaartmateriaal van de Risicoatlas niet aangegeven op dit baanvak;

•

•

Verder zijn er voor zover bekend geen leidingen in het plangebied aanwezig die in
het kader van externe veiligheid relevant zijn.

Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat externe veiligheid geen belemmering is
voor dit bestemmingsplan.

3.3

VERKEER

Inleiding
In de verkeersparagraaf van het op te stellen bestemmingsplan dient ingegaan te worden
op de verkeerskundige effecten van het project op de omgeving. In beeld dient te worden gebracht welke verandering er in de toekomst zou kunnen zijn na uitvoering van het
plan:
•

Neemt het aantal verkeersbewegingen toe of af door de plannen?

•

Gaat het verkeer zich anders verspreiden dan nu het geval is? (wordt de ‘weerstand’
anders door toe- of afname van de hoeveelheid verkeer, of is het verstandig dat af
te dwingen door middel van verkeerskundige maatregelen?).

De effecten van het project dienen bekeken te worden ten opzichte van zowel de situatie
nu als de situatie in de toekomst. Wat betreft de situatie in de toekomst betekent dat in
relatie tot de in de toekomst verwachte verandering in de verkeersdruk en de reeds op
stapel staande (andere) plannen en verkeersmaatregelen.

SAB• AMSTERDAM
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Stadzigt nu

De voormalige boerderij Stadzigt (in rode cirkel) ligt aan de Meerkade 2. Tot 2005 was de
boerderij in gebruik als veehouderij en als boerenlandwinkel (verkoop van vlees-, zuivel-,
kaas- en broodproducten). Stadzigt is bereikbaar per (personen)auto via de Graaf Willem
de Oudelaan / Voormeer, gezien het feit dat op de verbindingsweg met de Rijksweg
(Meerstraat, op de foto aangegeven als ‘Overscheenseweg’) een algeheel inrijverbod
geldt met uitzondering van vracht- en landbouwverkeer en bussen.
De Graaf Willem den Oudelaan / Voormeer is tevens de toegangsweg voor de wijk, voor
(auto-)verkeer naar de Calsschool en de verder op de Overscheenseweg liggende (merendeel agrarische) bedrijven, als bijvoorbeeld het dierenpension, en het huidige vertrekpunt van Natuurmonumenten voor de vaarexcursies (‘De Visserij’). Er rijden gemiddeld
500 auto´s per werkdag over de Voormeer tussen Graaf Willem de Oudelaan en Meerstraat. Tevens vindt via de Overscheenseweg sluipverkeer plaats naar Muiden. Over deze
weg rijden gemiddeld 325 auto´s per werkdag ter hoogte van de gemeente grens met
Muiden.
Sinds de herinrichting van het Naardermeerkwartier is het gebruik van de Meerstraat –
tussen Overscheenseweg en Rijksweg- niet toegestaan, behalve voor vrachtverkeer,
landbouwverkeer en bussen. Er vindt op dit moment een onderzoek plaats naar de nut
en de noodzaak van deze geslotenverklaring. De reden voor dit onderzoek is de verkeersproblematiek in de ochtendspits bij het kruispunt Koningin Wilhelminalaan – Graaf
Willem de Oudelaan. Het (deels) openstellen van de Meerstraat zou dit probleem kunnen
verlichten.

Verkeersonderzoek Naarden ´A1 tot A1´
Vanwege de noodzaak de verkeersregelinstallaties op de kruispunten Rijksweg – Koningin
Wilhelminalaan en Amersfoortsestraatweg – Brediusweg te vervangen is een studie gedaan naar de mogelijke gevolgen voor de omgeving. Daarnaast was deze studie noodzakelijk om een onderbouwing te verkrijgen van een keuze voor rotondes of verkeersregelinstallaties. De studie is verricht door een extern adviesbureau en besloeg het gehele
tracé vanaf afrit 5 van de A1 (Bussum) via Amersfoortsestraatweg, Godelindeweg en
Rijksweg naar afrit 7 van de A1 (Naarden West).
De resultaten van de studie gaven helder aan dat de keuze voor verkeerslichten de voorkeur verdient. De voornaamste reden is de doorstroming en verkeersveiligheid voor
fietsers.
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In deze studie is ook de parallelle route aan de Rijksweg opgenomen: de Graaf Willem de
Oudelaan, Voormeer en Meerstraat. Zo kon beperkt inzicht worden verkregen in de mo-

•
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Besluitvorming heeft inmiddels plaatsgevonden. De gemeenteraad van Naarden heeft

gelijke hoeveelheid sluipverkeer via de Graaf Willem de Oudelaan. Sluipverkeer zal zeker
ontstaat, maar de omvang lijkt bescheiden in grootte.

inmiddels ingestemd met het vervangen van de verkeersregelinstallatie´s. Hiermee kan
op kruispunt Koningin Wilhelminalaan tevens een verbetering in de doorstroming worden
gerealiseerd door een koppeling tussen de verkeersregelinstallatie en de ahob installatie
van ProRail.

Situatie in de toekomst
Het plan voor Stadzigt houdt in:
•

herontwikkeling erf van de boerderij (sloop en nieuwbouw deel van de opstallen)
voor kantoren / werkschuur Natuurmonumenten en een verbeterde ontvangstruimte
(theehuis): activiteiten zijn ontvangst excursiegangers en informatie verstrekken op
panelen (geen exposities);

•

verbeteren van de natuurwaarden van de voormalige agrarische grond rond Stadzigt
(omvorming tot bloemrijke graslanden);

•

aanleggen van een kort wandelpad naar het Naardermeer;

•

verbeteren van de situatie voor de voor verstoring gevoelige fauna (broedvogels) in
het noordelijk deel van het natuurgebied Naardermeer door middel van weghalen
van menselijke activiteiten daar (verplaatsen botenhuis, fluisterbootexcursies en bedrijfsgebouwen Natuurmonumenten naar Stadzigt en graven van een watergang van
Stadzigt richting het Naardermeer).

De activiteiten van Natuurmonumenten bij ‘De Visserij’, op de Overscheenseweg aan de
westkant van het Naardermeer, zullen met de verhuizing naar Stadzigt worden beëindigd
en daarmee ook de verkeersbewegingen over de Overscheenseweg noordelijk van het
Naardermeer.
Natuurmonumenten hebben een inschatting gemaakt wat de verkeersbewegingen zullen
zijn op grond van hun plannen, zie bijlage 1.
Hieruit blijkt dat de toename van het verkeer vanwege Stadzigt maximaal ongeveer 29
voertuigen per etmaal bedraagt. Dit geeft geen aanleiding tot het nemen van maatregelen.

Conclusie: geconcludeerd kan worden dat het verkeersaspect bij deze ontwikkeling afdoende is geregeld.
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3.4

Zicht op het Naardermeer

Natuurwetgeving
Het project is getoetst aan de drie verschillende van toepassing zijnde natuurwetgevingsregimes:
•

Flora- en Faunawet;

•

EHS (Ecologische Hoofd Structuur);

•

Natura2000.

Flora- en Faunawet
De in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn opgenomen bepalingen voor soortenbescherming zijn vastgelegd in de Flora- en Faunawet. Deze wet vereist een nauwkeurige
afweging van belangen bij mogelijke schade aan beschermde dier- en plantensoorten. Bij
overtreding van de verbodsbepalingen zoals in de Flora- en Faunawet geformuleerd, kan
voor ruimtelijke ingrepen een ontheffing worden aangevraagd. Tijdens de uitvoering van
een project en na de inrichting van een gebied mag de gunstige staat van instandhouding van een beschermde soort niet in het geding komen.
Ecologische Hoofdstructuur
Het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is geformuleerd in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) en de Nota Ruimte. De provincie Noord-Holland heeft in
door Gedeputeerde Staten vastgestelde gebiedsplannen het landelijke EHS-beleid vertaald naar een provinciaal EHS-beleid. In het gebiedsplan Gooi- en Vechtstreek zijn voor
de begrensde EHS-gebieden de gewenste natuurdoelen vastgelegd.
Natura2000
Sinds oktober 2005 is in de Natuurbeschermingswet de gebiedsbescherming krachtens de
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verankerd. De Natuurbeschermingswet gaat uit

van een gebiedsbescherming waarin specifieke zeldzame habitats en leefgebieden van
soorten worden beschermd door een Natura2000-aanwijzing. Gebieden die zijn aangewezen als Natura2000-gebied (of Vogel- en habitatrichtlijngebied), zijn door de minister van
LNV aangewezen op grond van ecologische criteria. Bij activiteiten en ook plannen die als
besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht als plannen kunnen worden aangemerkt, wordt een vergunningstoets voorgeschreven. Dit geldt ook voor een bestemmingsplanwijziging. Als deze plannen, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor het
gebied en/of de kwaliteit van de habitats waarvoor het gebied is aangewezen mogelijk
kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op het leefgebied van de
soorten waarvoor het gebied is aangewezen, dan moet een verstorings- en / of verslechteringstoets of passende beoordeling worden uitgevoerd. Deze toetsing vindt plaats op
het ontwerpbesluit van het Natura2000-gebied middels een effectanalyse. Een effectana-
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lyse toont de mogelijke gevolgen van een plan of project op instandhoudingsdoelstellingen van een Natura2000-gebied en geeft aan of er mogelijk (significant) negatieve effec-
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De toets op de Flora- en Faunawet en EHS is uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied

ten te verwachten zijn.

Onderzoeken
(“Natuurtoets Boerderij Stadzigt”, Dienst Landelijk Gebied, maart 2008). De toets op
Natura2000-instandhoudingsdoelen is uitgevoerd door adviesbureau Tauw (“Effectanalyse recreatieve zonering Stadzigt”, Tauw, februari 2008).

Natuurtoets Flora- en Faunawet
Bij ruimtelijke ingrepen is er een kans dat er afbreuk gedaan wordt aan de gunstige staat
van instandhouding van een soort. In een natuurtoets of quick scan ten behoeve van de
Flora- en Faunawet wordt bepaald of verder onderzoek naar natuurwaarden noodzakelijk
is. Deze toets bestaat uit het verzamelen van inventarisatiegegevens gecombineerd met
een globaal veldonderzoek. Als daaruit blijkt dat het plangebied soorten herbergt die een
beschermde status hebben, zal het onderzoek uitgebreid moeten worden met een uitgebreid veldonderzoek door een ter zake kundige.
Wanneer beschermde soorten in het gebied zijn aangetroffen, dienen de effecten van de
voorgenomen werkzaamheden op de soorten en biotopen nader onderzocht te worden.
Als uit dit onderzoek blijkt dat er activiteiten / handelingen gaan plaatsvinden die nadelige gevolgen hebben op de aanwezige beschermde soorten, is een aanvraag / ontheffing
artikel 75, 5e lid, onderdeel C van de Flora- en Faunawet aan de orde.
Tijdens de uitvoering en na de inrichting mag de gunstige staat van instandhouding van
een beschermde soort niet in geding komen. In het ontwerp van de nieuw te bouwen en
de te renoveren gebouwen dient rekening gehouden te worden met eisen van de genoemde beschermde soorten. De verwachting is dat door renovatie en sloop van de
gebouwen een tijdelijke verstoring en / of vernietiging van nest- en verblijfplaatsen van
enkele soorten zal plaatsvinden. Het kan niet worden uitgesloten dat gedurende de uitvoering van het project Stadzigt in het projectgebied ten aanzien van de aanwezige
beschermde soorten enkele verbodsbepalingen uit de Flora- en Faunawet worden overtreden. De volgende verbodsbepalingen worden mogelijk overtreden:
•

Artikel 11 voor:
•

Bosuil: rust- en verblijfplaats (nader onderzoek);

•

Steenuil: nestkast aanwezig (nader onderzoek naar gebruik nestkast);

Kerkuil: rust- en verblijfplaats (nader onderzoek);

Artikel 11 en 12 voor:

•

Artikel 9, 11 en 13 voor:

Nesten van huiszwaluwen en boerenzwaluwen;

•

Gewone dwergvleermuis;

•

Ruige dwergvleermuis;

•

Laatvlieger;

•

Watervleermuis;

•

Meervleermuis;

•

Gewone grootoorvleermuis.

Voor bovenstaande soorten zal mogelijk een ontheffing in het kader van de Flora- en

Het rapport geeft de volgende aanbevelingen:
De exacte planning van de verschillende werkzaamheden is nog niet bekend. Het is moeilijk om een goede inschatting te maken wanneer het werk uitgevoerd gaat worden omdat
de uitvoering van het project afhankelijk is van veel verschillende factoren zoals Ruimtelijke Ordening procedures en vergunningen. Daarnaast is de planning van de werkzaamheden afhankelijk van bijvoorbeeld het weer, draagkracht van de grond, het materieel of
de aanwezigheid van beschermde soorten. In de planning van de uitvoeringswerkzaamheden op de boerderij zal rekening gehouden moeten worden met de kwetsbare periodes
van de soortgroepen: vleermuizen en vogels. Daarnaast komen in de te slopen of te
renoveren gebouwen mogelijke verblijfplaatsen (winter-, zomer-, kraam- en voortplantingplaats) van vleermuizen voor. De minst problematische periode voor sloop en renovatie van gebouwen is de periode na de winterslaap van eind maart tot en met april. De
uitvoeringsperiode bedraagt minimaal 1 jaar. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk
gefaseerd in tijd en ruimte uitgevoerd worden. Dit vermindert negatieve effecten, zoals
verjaging, vernieling nest- en verblijfplaats, wegnemen nest- en verblijfplaats en beïnvloeding het aantal soorten.
•

Sloop

Tijdens de renovatie zal rekening gehouden moeten worden met mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen (achter houten betimmering, zolders, dakpannen, pouwmuren) en
vast nest- en verblijfplaatsen van vogels.
•

Verlichting

Bij de ingang van het erf en de parkeerplaatsen worden extra lantaarnpalen geplaatst.
Dit zijn lantaarnpalen die passen bij de omgeving en niet al te veel uitstraling geven op
de omgeving (lage zuilen). De lantaarnpalen hoeven niet de hele nacht te branden. Dit
laatste is gunstig vanwege de invloed van verlichting op verblijf- en foerageerplaatsen
voor vleermuizen. Aanbeveling: De gebouwen in de toekomstige situatie niet verlichten.
Het niet verlichten van de gebouwen past bij de duurzaamheiddoelstelling van Natuurmonumenten.

•

Vleermuizen

Tijdens het eerste oriënterende veldbezoek op 10 december 2007 is door Rombout de
Wijs (Natuurmonumenten), gekeken naar mogelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen. Bij
deze inventarisatie is gekeken naar ruimtes die geschikt zijn als een vleermuizenwinter-
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Faunawet nodig zijn.

25
|

•

BESTEMMINGS PLAN STA DZIGT

•
•

verblijf en/of zomerverblijf. Deze inventarisatie heeft als resultaat gehad dat er hoogstwaarschijnlijk geen winterverblijfplaatsen op de boerderij aanwezig zijn. De enige mogelijke locatie voor een winter/zomer verblijfplaats zijn de houten muren van het oude huis,
de daklijsten van de boerderij en de houtenkisten betimmering net onder de kap van de
ligboxenstal. Daarnaast kan de zolder van de oude melkstal, met rietenkap en zolder met
openingen, een mogelijke zomerverblijfplaats voor vleermuizen zijn. In het voorjaar en
de zomer is middels waarnemingen goed te achterhalen of de gebouwen door vleermuizen worden gebruikt. Voor een Flora- en faunawet ontheffing is een aanvullend veldonderzoek in voorjaar en zomer nodig. De Flora –en faunawet geeft als aanvullende voorwaarden aan dat het veldonderzoek uitgevoerd dient te worden door een ecologisch
advies bureau dat aangesloten is bij het Netwerk Groene Bureaus.(www.netwerkgroenebureaus.nl). In het ontwerp van nieuwe of te renoveren
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gebouwen kan rekening gehouden worden met nieuwe verblijfplaatsen (toepassing van
vleermuisvriendelijke wandconstructies of openingen creëren naar ongebruikte zolders)
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Tijdens het veldbezoek op 10 december 2007 is onder de kap van de oude boerderij

en het aanbrengen van vleermuiskasten.
•

Vogels

(voornamelijk de zuidzijde) ca 25 huiszwaluwnesten waargenomen, het is nog onduidelijk
of de maatregelen t.b.v renovatie van de boerderij een (negatief)effect heeft op deze
nesten. Indien dit wel het geval is zal in het nieuwe ontwerp compenserende maatregelen opgenomen moeten worden. Daarnaast zal vrijstelling nodig zijn van artikel 11 (eventueel artikel 12). Ook bij afbraak of renovatie van schuren waar boerenzwaluwnesten
aanwezig zijn dienen compenserende en/of mitigerende maatregelen te worden uitgevoerd. Een mitigerende maatregelen kan zijn de afbraak in de winter te plannen, in de
winter zal geen verstoring plaats vinden van broedende en/of net uitgekomen zwaluwen.
In het ontwerp van nieuwe of te renoveren gebouwen kan rekening gehouden worden
met nieuwe nestlocaties (creëren van nieuwe overkapping of nieuwe openingen creëren
naar ongebruikte zolders). In de ligboxenstal en oude melkstal (schuurtje met rietenkap)
zijn veel oude sporen (mest en braakballen) van bosuilen gevonden. Nader onderzoek
(voorjaar/zomer 2008) is nodig om het gebruik van de stallen door de bosuilen goed in te
schatten, mogelijk worden deze ruimtes niet meer frequent gebruikt (ontbreken van
voedselaanbod). In het veldonderzoek zal door een ter zake kundige de eventuele verblijfplaatsen van bosuilen (eventueel kerk- en/of steenuilen) in kaart gebracht moeten
worden. Dit is nodig voor een ontheffing op de Flora- en faunawet (artikel 11).
•

Reptielen

Hopen kunnen potentiële broedplaatsen vormen voor ringslangen. Uit een inventariserend onderzoek zal moeten blijken of deze hopen op het erf aanwezig zijn en of deze
geschikt zijn voor ringslangen. Bij aanwezigheid zal een terzake kundige mitigerende
maatregelen moeten uitvoeren.
•

Vissen en amfibieën

De werkzaamheden binnen het bouwblok hebben geen invloed op de mogelijke aanwezigheid van de beschermde soorten in de sloten rondom het projectgebied. De werkzaamheden die worden uitgevoerd op de graslanden rondom de boerderij vallen buiten
dit project. De voorwaarden die zijn opgenomen in de Flora- en faunawet ontheffing
“Natuurontwikkeling Vechtstreek” (DLG project) zijn echter wel van belang indien de
werkzaamheden buiten het bouwblok plaats vinden.

Toets Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Voor het deelgebied Naardermeer (in het provinciale gebiedsplan Gooi- en Vechtstreek)
zijn de volgende natuurdoelen van toepassing:
27

Natuurdoelen deelgebied Naardermeer:
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Zoetwater gemeenschap
Rietland en ruigte
Nat of vochtig schraal grasland
Bloemrijk grasland
Bos van laagveen
Struweel

In het natuurontwikkelingsproject “Inrichting EHS nieuwe natuur in de Vechtstreek” met
als onderdeel het deelgebied Stadzigt, zijn de bovengenoemde natuurdoelen uitgangspunt geweest voor de (natuur-)inrichting van de graslandpercelen rond de boerderij.
De natuurinrichtingsmaatregelen op de graslandpercelen rondom boerderij Stadzigt geven invulling aan het EHS-beleid van de provincie. De natuurkwaliteit op de graslandpercelen zal door de natuurinrichting verbeteren, conform de doelstellingen van het door
Gedeputeerde Staten vastgestelde gebiedsplan. Het beheer van de boerderij en graslanden wordt afgestemd op de beheersvoorwaarden voor de te realiseren natuurdoelen.
Samen met de cliënten van Philadelphia zet Natuurmonumenten in op duurzaam beheer
van het nieuwe natuurgebied.
Ontwikkelingen in het bebouwingsblok van boerderij Stadzigt hebben geen effect op de
nog te ontwikkelen natuurdoelen op de percelen rond de boerderij.

Toets Natura2000
Boerderij Stadzigt ligt in het Natura2000-gebied Naardermeer. De instandhoudingsdoelen
voor het Natura2000-gebied Naardermeer zijn geformuleerd voor de volgende habitattypen en soorten:
Habitattypen:

Soorten:

Kranswierwateren

Bittervoorn

Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden

Kleine modderkruiper

Vochtige heiden

Meervleermuis

Blauwgraslanden

Groenknolorchis

Overgangs- en trilveen

Gestreepte waterroofkever

(Hoog)Veenbossen

Platte schijfhoorn
Gevlekte Witsnuitlibel (complementaire soort)

Het effect van de plannen voor Stadzigt op de aangewezen instandhoudingdoelen Natura
2000 voor het Naardermeer is geanalyseerd door adviesbureau Tauw. Er zijn twee verschillende rapporten uitgebracht.
Het eerste rapport gaat over de inrichting van 84 hectare nieuwe natuur in de bufferzone
van het Naardermeer. De natuurinrichting van de voormalige landbouwgronden op
Stadzigt maken hier deel van uit. Ook de nieuwe vaarverbinding met het Naardermeer en

SAB• AMSTERDAM

|

(cultuur-)grasland

de aanleg van een wandelpad hoort bij dit plan. Dienst Landelijk Gebied is verantwoordelijk voor de uitvoering. De conclusie is dat de vaarverbinding een heel klein stukje veenbos (0,01% van het totaal) afsnijdt. Gezien de minimale afname wordt geen negatief
effect verwacht op de instandhouding van het veenbos. In overleg met de provincie
wordt beoordeeld of een vergunningtraject noodzakelijk is.

•
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Het tweede rapport gaat over de verplaatsing van de recreatieve ingang van het Naardermeer naar Stadzigt. Het effect van het verdwijnen van activiteiten van de bestaande
locaties en de nieuwe activiteiten op het erf Stadzigt zijn tegen elkaar afgewogen. De
conclusie is dat de nieuwe vaarroute en wandelroute een lichte verstoring opleveren, niet
ernstig genoeg dat er een vergunning aangevraagd moet worden (een ‘niet-sigificant
effect’). Het verdwijnen van de oude vaarroute zal meer rust bieden aan Zwarte stern,
Purperreiger, Grote karekiet en Snor wat een positief effect op de soorten zal hebben.
Bij sloop- en bouwwerkzaamheden moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van vleermuizen, uilen en zwaluwen. Er zal een inventarisatie worden uitgevoerd op
deze soorten zodat in de uitvoering hier rekening mee gehouden kan worden. Ook zullen
er voor deze soorten aanvullende voorzieningen worden getroffen.

Nader onderzoek
Vleermuizenonderzoek Boerderij Stadzigt bij het Naardermeer
In opdracht van Natuurmonumenten heb ik onderzoek gedaan op 8 februari 2008 naar
mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen in de gebouwen op boerderij Stadzigt bij het
Naardermeer. De aanleiding van het onderzoek is het voornemen de voormalige boerderij
om te vormen naar een beheerkantoor met werkschuren en botenhuizen, een zorglocatie
en een startpunt voor de (vaar)excursies naar het Naardermeer.
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft in de periode november 2007 – februari 2008
een natuurtoets uitgevoerd op de mogelijke gevolgen van het project op de door de Flora
en Faunawet beschermde soorten. Aangezien er toen onvoldoende gegevens beschikbaar
waren over aanwezigheid van vleermuizen is hier aanvullend onderzoek naar gedaan.
In deze rapportage zal ik eerst iets zeggen over de omgevingseisen voor vleermuizen.
Vervolgens zal ik ingaan op de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in de gebouwen
op het erf van boerderij Stadzigt. Tot slot zijn aanbevelingen opgenomen om bij de
bouw/herbouwplannen rekening te houden met het aanbrengen van geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen en ook voor zwaluwen.
Omgevingseisen voor vleermuizen
Alle vleermuizen in Europa eten hoofdzakelijk insecten. Elke vleermuis eet elke nacht vele
honderden insecten. Vele zangvogels zorgen er overdag voor dat er niet te veel insecten
komen, vleermuizen doen dat 's nachts. Omdat ze 's nachts niet genoeg kunnen zien om
die kleine insecten te vangen, gebruiken ze hiervoor een echolocatie-systeem, ook wel
sonar genaamd. 's Winters vliegen er vrijwel geen insecten. Om de winter toch door te
komen, gaan de meeste vleermuizen niet op trek naar warmere streken en de tropen zijn
gewoon te ver. Dus gaan ze in winterslaap. Daarbij verlagen ze hun lichaamstemperatuur
tot die van de omgeving en verlagen hun hartslag en andere lichaamsfuncties. Zo weten
ze op hun vetvoorraad de winter door te komen zonder te eten. Ze overwinteren in een
rustige, koele, donkere en vochtige ruimte met een stabiel binnenklimaat. Vele soorten
gebruiken daarvoor allerlei soorten onderaardse ruimten, zoals de kalksteengroeven in
Zuid-Limburg, of forten, ijskelders en bunkers elders in Nederland. Sommige gebouwbe-

wonende soorten overwinteren op beschutte plaatsen in gebouwen, sommige boombewoners overwinteren in bepaalde dikke bomen. Zo'n winterslaap duurt ongeveer van
oktober t/m maart.
Zomerkolonies van soorten als dwergvleermuis, laatvlieger en meervleermuis zitten

•

Boerderij Stadzigt

De schuren zijn eenvoudige enkelwandige structuren die hoogstens in de zomer voor
enkele vleermuizen van belang kunnen zijn. Er zijn geen geschikte ondergrondse ruimtes.
Het enige gebouw waarin een mogelijkheid denkbaar is betreft het woonhuis en dan wel
de spouwmuur. Die zou hoogstens voor gewone dwergvleermuizen geschikt kunnen zijn.
muizen.
Conclusie:
Er bevinden zich nu geen geschikte plekken voor overwinterende vleermuizen. In de
periode van oktober t/m maart kunnen op boerderij Stadzigt sloop- en verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden zonder dat er leefgebieden van vleermuizen worden aangetast
of verstoord.
In het zomerhalfjaar zijn er nu nog niet veel mogelijkheden voor vleermuizen. Alleen
soorten die graag jagen in potstallen konden er oorspronkelijk terecht, maar daar zijn nu
niet veel mogelijkheden meer voor. Ondanks dat de spouwen van het woonhuis lijken te
zijn gedicht met pur-schuim, kan niet worden uitgesloten dat er nog wat kieren zijn waar
een enkele vleermuis tijdelijk onderdak kan vinden. Hetzelfde geldt voor ruimtes onder
overkappingen. Hier zijn wel mogelijkheden voor verbetering.
•

Aanbevelingen

Bij de blijvende en nieuwe bouwwerken zijn er mogelijkheden om die zo in te richten dat
ze geschikt(er) worden voor vleermuizen en ook zwaluwen. Omdat kerkuilen en zwaluwen niet samengaan moet hier een duidelijke keuze worden gemaakt. Meestal verdwijnen zwaluwen als ergens kerkuilen broeden. Vanwege de aanwezigheid van een prachtkolonie huiszwaluwen en mogelijk ook enkele boerenzwaluwen lijkt het me logisch dat we
daarvoor kiezen en dus niet voor de kerkuil. Zwaluwen hebben het in Nederland momenteel moeilijker dan uilen, dus de keus is dan gauw gemaakt. Hoewel ook steenuilen wel
zwaluwen lusten zijn die iets minder bedreigend. Maar ook hier weer: kerkuilen en steenuilen gaan niet goed samen.
Graag adviseer ik over aanpassingen in de (ver)bouwplannen en plaatsen van extra
voorzieningen.
Drs. Rombout de Wijs, Bioloog.
•

Inventariseerder overwinterende vleermuizen op diverse plekken in Nederland

•

Inventariseerder Naardermeer sinds 1975 op het gebied van broedvogels, vleermui-

•

Adviseur vleermuizen namens Zoogdiervereniging VZZ

•

Beheerder Natuurdatabank Natuurmonumenten, fauna

(waaronder de complete Gooi en Vechtstreek) vanaf januari 1970
zen en diverse andere diergroepen.
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Deze spouw is echter dichtgepurd en daardoor onbruikbaar als verblijfplaats voor vleer-
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zitten liever op (kerk)zolders of in holle bomen.
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meestal in gewone woonhuizen, in de spouw of onder de dakpannen. Andere soorten
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3.5

De betrokken waterbeheerder bij het plangebied is het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi

van het waterbeheer. De kaderrichtlijn heeft tot doel landoppervlaktewater, overgangs-

en Vecht. De waterbeheerder is verantwoordelijk voor het stedelijke waterbeheer.

beleid
•

Europees

In 2000 is de Kaderrichtlijn Water vastgesteld waarin communautaire maatregelen zijn
opgenomen betreffende water. Het doel van deze richtlijn is een integrale benadering
water, kustwateren en grondwater te beschermen om:

1
2

Van water afhankelijke ecosystemen in stand te houden en te verbeteren;
De beschikbaarheid van water veilig te stellen en het duurzaam gebruik te bevorderen;

•
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WATERHUISHOUDING

3

Het aquatisch milieu in stand te houden en te verbeteren door het voorkomen
van verontreiniging;

4

De gevolgen van overstroming en droogte te beperken.

De Kaderrichtlijn bevat tevens een instrumentarium om deze doelstellingen te bereiken.
Het beleid van de kaderrichtlijn wordt geïmplementeerd in de Waterwet, die momenteel
in ontwikkeling is.
•

rijksbeleid

De beleidsdoeleinden uit de Nota Ruimte met betrekking tot waterbeleid zijn als volgt
gedefinieerd: het vergroten van de veiligheid, het beperken van de wateroverlast en het
veiligstellen van de zoetwatervoorraad. Water wordt, in aansluiting op de Vierde Nota
Waterhuishouding, gezien als ordenend principe.
Het waterbeleid voor de 21e eeuw is geformuleerd in het kabinetsstandpunt ´Anders
omgaan met water´ en is voortgekomen uit het ´Advies Waterbeheer 21e eeuw van de
Commissie Waterbeheer 21e eeuw´ (cie-Tielrooy, 2000). Het gaat hierin alleen om de
aanpak voor veiligheid en wateroverlast en niet om watertekort, kwaliteit of verdroging.
Voor stedelijke gebieden bestaat momenteel geen specifiek rijksbeleid.
•

waterbeheerder

Het Hoogheemraadschap heeft een waterbeheersplan opgesteld. Water, plassen, vaarten, sloten en rivieren moeten geschikt zijn om in en bij te kunnen wonen, werken en
recreëren. Daarnaast speelt water een belangrijke rol bij natuur- en milieuontwikkeling.
Om dit bereiken moet water gezond zijn, goed worden beheerd en onderhouden en niet
worden belast met vervuilende stoffen. Het waterpeil moet in orde zijn en water moet
een thuisbasis zijn voor verschillende planten en dieren. Al deze onderdelen zijn verwerkt
in het Waterbeheersplan.
Het uitgangspunt van het Waterbeheersplan is meer ruimte voor water om:
•

steden en land in te richten;

•

samen te werken aan gezond en veilig water, dat ook voor volgende generaties
beschikbaar is;

•

water te kunnen aan- en afvoeren én te kunnen bergen;

•

wateroverlast tegen te gaan;

•

natuur te ontwikkelen;

•

te recreëren.

van toepassing. Voor het keurgebied gelden bepalingen tot het onderhoud en gebruik
van wateren, oevers en waterkeringen zowel bovengrond als in de grond.

huidige waterhuishouding
Het huidige peil is ingesteld op NAP–0.90m. De huidige polder bestaat hoofdzakelijk uit
matig voedselrijke graslanden met sloten. In het oosten en zuiden van het gebied komt
melijk wegzijgingsgebied.

herontwikkeling
In Stadzigt wil Natuurmonumenten een startpunt voor excursies naar het Naardermeer
inrichten met enkele korte wandelingen, educatie, speelplaatsen etc. Langs de nieuw aan
te leggen korte vaar- en wandelroutes zijn straks veenmosrietlandjes, dotterbloemgrasland, natte schraalgraslanden, open water, moerasbos, moeras, plas-dras, riet etc. te
zien. De wensen van Natuurmonumenten (etalage van natuurbeelden, vaarverbinding en
padenstructuur), de potentiekaart voor natuurontwikkeling van Alterra2 en de gewenste
peilen van Waternet/AGV zijn gecombineerd tot een samenhangend plan.
Op de plankaart loopt de vaarverbinding over de hoofdas van het voormalige landgoed.
Of dit vroeger ook zo was is niet uit de bekende tekeningen van het landgoed af te leiden. Waarschijnlijk was de as met bomen beplant en had het landgoed een steiger aan
het meer. Voorbij de lage kade krijgt de vaarverbinding een minder formeel karakter en
maakt het gebruik van natuurlijke uitlopers van het 'Kleine Meer'. Na het 'Kleine Meer'
volgt de vaarverbinding het slotenpatroon van de oude polder om via de hoofdvaart op
open water te komen. Bij het vertrekpunt / theehuis is een steiger en terras voorzien.
In deze waterpartijen zijn riet en verlandingsvegetaties voorzien. De natuurinrichting
volgt de potentieel natuurlijke vegetatie volgens Alterra die aansluit bij de gestelde natuurdoelen door de provincie. Richting Naardermeer neemt de afplagdiepte toe: van 0.30
cm -mv tot 0.50 cm -mv. Aan westrand zijn plas-dras situaties voorzien.
Zoals te lezen in paragraaf 2.3 vindt door uitvoering van de plannen van Natuurmonumenten rond het Naardermeer een afname van het verhard oppervlak plaats.
•

Natuurvriendelijke oevers

Drie bestaande sloten worden in het gebied hergeprofileerd. Daarbij wordt alleen de
noordzijde (zonzijde) van het talud afgegraven tot een talud van 1:10. Deze natuurvriendelijke oever heeft in verband met de beheersbaarheid een gemiddelde breedte van 6 m.
In principe wordt het talud aangelegd vanaf 0,5 m onder waterpeil. Waar de vaste waterbodem ondieper is, wordt deze als basis genomen.

2

Alterra heeft een diepgaand onderzoek verricht naar de potentieel natuurlijke vegetaties mogelijk in

Stadzigt en Meerlanden. Alterra, Inrichtingsplan Naardermeer-Oost, 2007.
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(voedselrijke) kwel voor afkomstig van de heuvelrug. Het noordelijke gedeelte is voorna-
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•

Wateras landgoed Stadzigt

De maatvoering van het toegangskanaal is gebaseerd op de historische maatvoering . De
breedte van de vaart is gemiddeld 22 m op de waterlijn. Omdat twee boten elkaar in de
vaart moeten kunnen passeren, dient de minimale bodembreedte 6 m te zijn bij waterdiepte van minimaal 1,5 m. De vaart is vanuit het oosten gezien onderverdeeld in drie
trajecten: watergang met kade en verlandingszone, watergang met kade en een watergang zonder kade.
•

Vaarroute naar het Naardermeer

Bovengenoemde trajecten gaan over in de vaarroute naar het Naardermeer . De vaart
van Stadzigt naar het Naardermeer wordt gebaggerd. De vaart krijgt een waterdiepte van
1,5 m, een bodembreedte van 6 m en een talud van 1:1. Het kanaal is grotendeels ver-
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land en dient niet gebaggerd, maar uitgegraven te worden. Aan- afvoer vanuit het Naardermeer is een optie. Belangrijk aandachtspunt is de maatvoering van de boot, omdat

•
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wordt wel gebaggerd. Een aantal stukken moerasbos zal moeten worden gerooid ten

het Naardermeer ca.1,3 m diep is. Indien met een boot vanuit het Naardermeer grondtransport plaatsvindt, moet rekening met het waterwild worden gehouden. Er mag niet
getransporteerd worden in de periode augustus tot en met oktober. Het binnenmeer
behoeve van het uitbaggeren van de vaart. Gezien de zeer natte omstandigheden in dit
gebied, is het van groot belang in het bestek duidelijke grenzen vast te leggen en rijroutes en beschermingsmaatregelen te bepalen.
•

Herprofileren watergang

De watergangen worden alleen voor het gedeelte van de rietkraag hergeprofileerd. De
rietkraag wordt gevarieerd van 5-10 m breed. De watergang wordt afgegraven tot 0,5 m
waterdiepte met een variabel talud. Het profiel moet ontgraven worden op basis van het
toekomstige peil (NAP -0,90 m tot –1,10 m/mv NAP –0,5 m).
•

Toekomstig haventje

Het aan te leggen haventje/kolk wordt aansluitend op de vaart uitgegraven. Deze kolk zal
1,50 m diep worden en heeft een oppervlak van circa 1000 m2.
•

Scheidingswatergang met kade

Ten westen van Stadzigt ten noorden van het te vergraven kanaal naar het Naardermeer,
wordt een sloot uitgegraven, die als gebiedsbegrenzing fungeert. Daarnaast wordt langs
deze scheidingswatergang een kade opgeworpen. Op deze kade wordt een ‘los’ pad
gerealiseerd. De watergang heeft een bodembreedte van 2 m, een diepte van 1 m, een
talud 1:1 en een bovenbreedte van 4 m. Deze breedte is voldoende om de watergang
niet te kunnen passeren.
•

Kunstwerken

Er worden duikers verwijderd en dammen aangebracht om een flexibel peil NAP –0,90 m
tot –1,10 m op de westelijke percelen te bereiken. De twee zuidelijke percelen buiten
deelgebied zijn nog in gebruik als landbouwpercelen, zij behouden het peil NAP -0.90 m
en wateren af op de verticale sloot. Er dienen dammen met duikers voor onderhoudsverkeer aangebracht te worden. De ligging dient nader bepaald te worden.
•

Kadenstructuur

Op basis van een kaart uit 1825 wordt de kadenstructuur gerestaureerd. Dit houdt in dat
ten opzichte van het voorontwerp extra kaden worden opgeworpen in de noordelijk

gelegen delen. Dit heeft tevens het voordeel dat in deze kaden extra grond kan worden
verwerkt. De kaden binnen Stadzigt krijgen een bovenbreedte van 4 m, een hoogte van
ca. 0,5 m boven maaiveld en een talud van 1:1. De kaden aan de randen van het gebied
zijn groter en krijgen een bovenbreedte van 5 m, een hoogte van 1 m en een talud van

locatie wordt 30 cm afgeplagd (tot op het grondwater) en heeft een breedte van circa
10 m.

watertoets: overleg met de waterbeheerder
In het kader van het vooroverleg is het voorontwerp bestemmingsplan Stadzigt aan
Waternet voorgelegd. Waternet heeft hierop een wateradvies gegeven. Waternet kan

Waternet is daarnaast al geruime tijd betrokken bij de plannen van DLG voor de natuurontwikkeling in het gebied.

3.6

CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE
De boerderij met opstallen is gelegen in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Meer concreet ligt de boerderij in de voormalige schootsvelden van de Vesting Naarden
en omliggende forten op de grens Bussum / Naarden. De zogenaamde ‘Verboden Kringen’ hebben grote invloed gehad op de inrichting van de omgeving.
Hoewel pogingen het Naardermeer droog te leggen bij herhaling mislukten, werden aan
de randen van het meer kleine gebieden wel met succes in cultuur gebracht. Het deelgebied Stadzigt (maar ook Meelanden) is hiervan een voorbeeld uit de 17e eeuw. De onregelmatige verkaveling verschilt opvallend met de regelmatige, oudere verkaveling in de
Keverdijksche en Overscheensche Polder. Ook in dit deelgebied vormt de Meerkade de
zuidoost grens. Op het minuutplan 1825 is een parkachtige uitleg van een landgoed te
zien.
Het plangebied heeft een lage tot zeer lage trefkans wat betreft archeologische waarden
(bron: www.kich.nl):
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inhoudelijk instemmen met de voorgenomen plannen.
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lijker te liggen dan in het VO, zodat voldoende ruimte voor hooiland ontstaat. Op deze
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1:1. De kade in het zuidwestelijke deel van het gebied komt aan de zuidzijde iets noorde-

De provinciale cultuurhistorische waardenkaart laat het volgende zien:

•
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Bij de omschrijving staat:
Het oostelijk deel van het Naardermeer is reeds lang geleden met succes in agrarisch
gebruik genomen. Het gebied is onregelmatig verkaveld. De verkaveling is nog betrekkelijk gaaf. De samenhang met het Naardermeer en met de Meerkade is aanwezig. Een
dergelijk gebied is niet echt zeldzaam.
Het slotenpatroon van het Naardermeer is kenmerkend voor de pogingen die men heeft
ondernomen om het meer droog te krijgen. Dit patroon dateert grotendeels uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het patroon is goed herkenbaar en vrij gaaf. De ruimtelijke
samenhang met de kaden in en rondom het meer is groot. Een dergelijk slotenpatroon in
een meer/plasssengebied is vrij zeldzaam.
Meerkade: De restanten van de vele pogingen tot de droogmaking van het Naardermeer
zijn kenmerkend voor de lange geschiedenis van het droogmaken van de meren in de
Vechtstreek. In de 17e eeuw vond de eerste poging plaats en deze elementen stammen
uit deze periode en zijn ook bij latere droogmakingspogingen gebruikt. Bij aanleg van dit
element in de 17de eeuw werd gebruik gemaakt van al bestaande structuren. De genetische en ruimtelijke samenhang tussen de ringdijk, de ringvaart en de (kaden van de)
Uitwatering is groot en waardevol. De elementen zijn nog vrij gaaf, ook al omdat ze bij
latere pogingen van groot belang zijn geweest. Dergelijke elementen zijn niet zeldzaam.

3.7

COMMUNICATIE

bijeenkomsten en correspondentie
•

informatiebijeenkomst omwonenden (27 september 2005);

•

Brief Natuurmonumenten aan gemeente i.v.m. bestemmingswijziging (6 april
2006);

•

Brief gemeente aan Natuurmonumenten over bestemmingswijziging (14 september 2006);

•

Bijeenkomst met GS (27 oktober 2006);

•

Brief principeverzoek van Natuurmonumenten (9 maart 2007);

•

Informatiebijeenkomst raadsleden (3 april 2007);

•

Brief antwoord gemeente op principeverzoek (11 april 2007);

•

Locatiebezoek raadsleden (27 juni 2007);

•

Stadzigt-krant (Juli 2007).
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Raads- en collegebezoek aan Stadzigt, 8 december 2007.

•

Bezoek college en raad aan Stadzigt, 8 december 2007;

•

Voorronde gemeenteraad, 12 december 2007.

De gemeenteraad heeft op een voorronde op 12 december 2007 ingestemd met de door
het college van B&W geformuleerde randvoorwaarden bij de planontwikkeling:
Bij de mogelijke ontwikkeling van Stadzigt zijn de randvoorwaarden als volgt:
•

•
•
•
•

vooraf benodigde, door initiatiefnemer aan te leveren, onderzoeken zijn in ieder
geval:
een uitvoerig en onafhankelijk ecologisch onderzoek. Initiatiefnemer dient
inzichtelijk te maken dat de plannen voor het gehele Naardermeergebied
(natuurgebied en bufferzone), per saldo, geen nadelige gevolgen hebben
voor de ecologie. Toetsing vindt plaats door de provincie, als bevoegd gezag in het kader van Natura2000. Aangezien zowel de plannen van Natuurmonumenten (bijvoorbeeld verwijderen botenhuis in Muiden) als het
natuurgebied Naardermeer zelf de gemeentegrens overschrijden dient
overleg plaats te vinden, en afspraken gemaakt te worden met, andere
betrokken gemeente(n) zodat “m² voor m² geruild” wordt zoals de provincie eist. Zo kan, indien nodig, gezamenlijk handhavend opgetreden
worden;
een stedenbouwkundig rapport, en daarmee samenhangend een landschapsinpassingsplan en beeldkwaliteitplan. Uit deze rapporten volgt de
ruimtelijke onderbouwing en moet blijken dat de ontwikkeling van boerderij Stadzigt in te passen is in de directe omgeving en geen afbreuk doet
aan de landschappelijke waarde, c.q. het open landschap, ter plaatse;
aanvullend onderzoek naar verkeersaantrekkende werking van Stadzigt.
Toekenning van een bestemming Maatschappelijke doeleinden aan de boerderij,
waardoor ander (bedrijfsmatig) gebruik niet mogelijk zal zijn;
Maximum aantal van 10 zorgwoningen;
Er dient een verantwoorde ontsluiting tot stand te komen;
Het gebruik van boerderij Stadzigt en omgeving afbakenen door maximering
van:
het aantal bezoekers door middel van criteria als aantal parkeerplaatsen,
aantal plaatsen in ontvangstruimte;
het aantal rondvaarten door middel van beperking in aantal rondvaartboten;

-

Een goede verkeersafwikkeling is voor de gemeente een harde voorwaarde voor het
wijzigen van bestemmingsplannen en verlenen van vereiste vergunningen.

•
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(het gebruik van) de horecafaciliteiten te beperken om een (ongebreidelde) commerciële uitbating te voorkomen. Gebruik van die faciliteiten moet
passen bij de aard van de maatschappelijke voorziening.

Informatieavond op het Stadhuis te Naarden, 11 maart 2008.

Op 11 maart 2008 is er een informatieavond gehouden in het stadhuis van Naarden.

4

WIJZE VAN BESTEMMEN

lichting. De plankaart en de voorschriften vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te
worden bezien en toegepast. Op de plankaart zijn de bestemmingen aangewezen. Aan
deze bestemmingen zijn bouwvoorschriften en voorschriften betreffende het gebruik
gekoppeld.
De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel
van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor
een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.
Het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de plankaart en de
voorschriften. De voorschriften zijn gerelateerd aan de plankaart, zodat kaart en voorschriften in onderlinge samenhang dienen te worden bezien en toegepast.

4.2

PLANSYSTEMATIEK

Plankaart
Op de plankaart hebben alle gronden binnen het plangebied een bestemming gekregen.
Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn opgenomen. Deze aanduidingen hebben alleen een juridische betekenis als in de voorschriften aan de betreffende
aanduiding een gevolg wordt verbonden. Een aantal aanduidingen heeft juridisch gezien
geen betekenis en is uitsluitend opgenomen ten behoeve van de leesbaarheid van de
plankaart (bijvoorbeeld topografische gegevens).

Voorschriften
De voorschriften van het bestemmingsplan zijn ondergebracht in vier hoofdstukken:
−

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels beogen een eenduidige interpretatie en toepassing van de overige, meer inhoudelijke voorschriften en van de
plankaart te waarborgen.

−

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Per op de plankaart aangegeven bestemming bevat dit hoofdstuk voorschriften die specifiek voor die bestemming gelden.

−

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels zoals de anti-dubbeltelbepaling, de algemene
gebruiksregels, algemene ontheffingsregels en de algemene wijzigingsregels.

−

Hoofdstuk 4 bevat de overgangs- en slotregels.

Inleidende regels (hoofdstuk 1 van de voorschriften)
De inleidende regels bevat een tweetal artikelen te weten de begrippen en de wijze van
meten. De begrippen worden beschreven om zodoende interpretatieproblemen te voorkomen. Veelal worden begrippen gedefinieerd die in de voorschriften worden gebruikt en
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Dit bestemmingsplan bestaat uit een plankaart (1 kaartblad), voorschriften en een toe-
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daar een bijzondere betekenis hebben, die afwijkt van of niet voorkomt in het “normale”
spraakgebruik. Wanneer een begrip niet opgenomen is in de begripsomschrijvingen/bepalingen en er ontstaat een interpretatieprobleem dan is het normale spraakgebruik
richtinggevend. De begripsomschrijvingen/- bepalingen zijn niet uitputtend bedoeld. De

•
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belangrijkste en/of onduidelijke begrippen zijn opgenomen in dit artikel.
De wijze van meten beschrijft hoe de genoemde maatvoeringen in de diverse bestemmingsbepalingen gemeten dienen te worden.

De bestemmingsregels (hoofdstuk 2 van de voorschriften)
De bestemmingsregels kennen allen een zelfde opbouw met de volgende leden:
−

lid 1

bestemmingsomschrijving,

−

lid 2

bouwregels,

−

lid 3

ontheffing (indien aanwezig),

−

lid 4

aanlegvergunning (indien aanwezig),

−

lid 5

wijziging (indien aanwezig).

De bestemmingsregel is de centrale bepaling van elke bestemming. In de bestemmingsomschrijving worden de binnen een bestemming toegestane functies genoemd. De
bouwregels zijn gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving. Ook het gebruik van grond
en bebouwing is gekoppeld aan de bestemmingsomschrijving.

Algemene regels (hoofdstuk 3 van de voorschriften)
De algemene regels betreffen de anti-dubbeltelbepaling, de algemene gebruiksregels,
algemene ontheffingsregels en de algemene wijzigingsregels. Hieronder worden enkele
regels nader toegelicht:
−

Op de plankaart en in de voorschriften zijn de maximaal toegestane afmetingen,
afstanden en bouwpercentages geregeld. Voor bestaande legale bebouwing die deze
maten overstijgen, is een specifieke regeling opgenomen om te voorkomen dat deze
bouwdelen niet worden wegbestemd.

−

Algemene gebruiksregels. Dit artikel bevat algemene voorschriften omtrent het
gebruik van bebouwde en onbebouwde gronden. Onder meer is bepaald dat met de
bestemming strijdig gebruik verboden is. Daarbij is aangegeven wat in ieder geval
als strijdig gebruik moet worden beschouwd. Tevens is in dit artikel de – op grond
van jurisprudentie noodzakelijk gebleken – vrijstellingsbevoegdheid inzake het meest
doelmatig gebruik ('de toverformule') opgenomen. Ook zijn in dit artikel de regels
opgenomen voor aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten.

−

Algemene ontheffingsregels. Een ontheffingsregel geeft aan wanneer en onder welke
voorwaarden burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen van het plan.
Door het opnemen van ontheffingsregels wordt het bestemmingsplan een zekere
mate van flexibiliteit meegegeven.

−

In het artikel Algemene wijzigingsregels is de mogelijkheid opgenomen wijzigingen in
het plan aan te brengen. Overeenkomstig jurisprudentie is deze bevoegdheid van
Burgemeester en Wethouders aan objectieve grenzen gebonden. De wijzigingsmogelijkheden komen inhoudelijk nagenoeg overeen met die in de algemene ontheffingsregels met dat verschil dat de afwijking bij toepassing van de algemene wijzigingsregels groter kan zijn.

Overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4 van de voorschriften)
In het artikel Overgangsrecht worden regels gegeven m.b.t. het bestaand gebruik van
gronden en bouwwerken in afwijking van de bepalingen van het plan. Voor bouwwerken

die onder het overgangsrecht vallen is bepaald dat deze gedeeltelijk mogen worden
vernieuwd of veranderd mits de bestaande afwijking niet wordt vergroot.
Gehele vernieuwing is in principe uitgesloten waaronder ook gefaseerde vernieuwing van
een bouwwerk wordt verstaan. Het doel van het overgangsrecht is dat het bestaande

den wordt bedoeld, is onder voorwaarden gehele vernieuwing toegestaan.
Vergunningplichtige bouwwerken die zonder vergunning zijn opgericht kunnen door het
overgangsrecht niet gelegaliseerd worden. Bouwen zonder vergunning is immers een
overtreding van de Woningwet die niet door een regeling in een bestemmingsplan ongedaan kan worden gemaakt. Om te voorkomen dat een dergelijke aanvraag moet worden
gehonoreerd, is in de overgangsbepaling van dit plan opgenomen dat deze slechts van
Voor het gebruik dat onder het overgangsrecht valt, is bepaald dat dat gebruik mag
worden voortgezet. Het gebruik mag eveneens worden gewijzigd voor zover de afwijking
ten opzichte van het toegestane gebruik niet wordt vergroot. Als uitzondering op het
overgangsrecht is opgenomen gebruik welke reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan.
In het artikel Slotregel is de citeertitel van het bestemmingsplan opgenomen.
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werk door een calamiteit, waarmee onder andere brand of extreme weersomstandighe-
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bouwwerk in stand mag worden gehouden. Uitsluitend na het tenietgaan van het bouw-

5

UITVOERBAARHEID

5.1

OVERLEG

Het voorontwerp bestemmingsplan Stadzigt is op 26 juni 2008 verstuurd naar de artikel 10overlegpartners. Verzocht is om binnen 6 weken te reageren (voor 7 augustus). Onderstaand worden alle reacties samengevat en beantwoord.
Instantie:

Reactie:

Beantwoording:

Provincie Noord Holland,
Afdeling Ruimte

Gelet op de nieuwe Wet

De reactie wordt voor

ruimtelijke ordening is de

kennisgeving aangenomen.

beoordeling beperkt tot de
provinciale belangen.

•
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Het plan geeft vanuit het
oogpunt van provinciale
belangen geen aanleiding tot
het maken van opmerkingen.
Het plan is in overeenstemming met het provinciale beleid

Ministerie VROM, VROMinspectie, Regio NoordWest

De VROM-inspectie zal

De reactie wordt voor

voortaan de reacties van alle

kennisgeving aangenomen.

betrokken rijksdiensten
verwoorden in één gecoördineerde rijksreactie.
Het plangebied bevindt zich in

De toelichting zal worden

een Nationaal landschap.

aangevuld op alle overig

Verzocht wordt aan te geven

genoemde punten. Tevens

op welke wijze deze titel van

zal in overleg met de

Nationaal landschap is

waterbeheerder de

betrokken bij het opstellen van

waterparagraaf worden

het plan. Verzocht wordt in te

aangevuld.

gaan in welke mate de
maatvoering, schaal en het
ontwerp van de voorgestelde
ontwikkelingsmogelijkheden
bepalend zijn voor het behoud
van de kwaliteiten van het
landschap.
De boerderij met opstallen ligt
in het gebied van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Meer
concreet ligt de boerderij in de
voormalige schootsvelden van
de Vesting Naarden en de

omliggende forten op de grens
Bussum / Naarden. Verzocht
wordt de genoemde cultuurhistorische informatie op te
41

nemen in de toelichting.
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Tevens wordt verzocht bij de
vernieuwing van de gebouwen
rekening te houden met de
Belvedèregedachte waarbij
cultuurhistorie als inspiratie bij
nieuwe ruimtelijke ontwikkelin-

|

gen kan dienen.

SAB• AMSTERDAM

Gevraagd wordt de informatie
over de Kaderrichtlijn Water in
de waterparagraaf aan te
vullen.
Gevraagd wordt informatie in
de toelichting op te nemen
over de Vierde Nota Waterhuishouding en de Nota
Mobiliteit.
Geadviseerd wordt om de
waterparagraaf in overleg met
de waterbeheerder aan te
vullen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rijksdienst voor Archeologie, cultuurlandschap
en monumenten
Directoraat-generaal
Rijkswaterstaat, Directie
Noord Holland
Inspectie van de Milieuhygiëne
Gewest Gooi en Vechtstreek
Kamer van Koophandel
Gooi-, Eem- en Flevoland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De plannen passen goed

De reactie wordt voor

binnen de Innovatieve

kennisgeving aangenomen.

verbindingen, pijler zorg en
welzijn.
U zou dit plan kunnen bekrachtigen door het toevoegen van
een economisch (lokaal,
regionaal, provinciaal) beleid

plus de inventarisatie van de
economische betekenis.
Hierdoor wordt duidelijker
welke economische effecten de
42

voorgenomen maatregelen
regionale economie.

Waternet

Waternet stuurt hierbij het

Hoewel inderdaad ge-

wateradvies op het ontwerp

vraagd is om een waterad-

bestemmingsplan.

vies, heeft Waternet dit op
het voorontwerp bestemmingsplan gegeven (niet
op het ontwerp).

•
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hebben op de lokale en

Waternet kan inhoudelijk

De reactie wordt voor

instemmen met de voorgeno-

kennisgeving aangenomen.

men plannen. Er worden de

De genoemde ontwikkelin-

volgende aandachtspunten

gen zijn in overeenstem-

meegegeven:

ming met het bestem-

•

mingsplan Buitengebied.

De in de toelichting
genoemde ontwikkelingen
bestrijken een groter gebied dan alleen dat van
bestemmingsplan Stadzigt
en dienen dus ook te passen in het omliggende bestemmingsplan Buitengebied 2005.

•

Een van de verbeteringen

Met de genoemde beleids-

van de natuurwaarden in

nota zal rekening worden

het plan is het verlanden

gehouden.

van sloten. Rekening dient
te worden gehouden met
het garanderen van waterafvoer voor derden. Verzocht wordt bij de inrichting van nieuwe watergangen rekening te houden
met de eisen zoals vermeld
in de Beleidsnota Inrichting, Gebruik en Onderhoud
(2006).

NV Nederlandse Gasunie
KPN, District Utrecht

-

-

KPN verzoekt bij nadere

De reactie wordt voor

uitwerking van het plan

kennisgeving aangenomen.

rekening te houden met de

Navraag bij KPN heeft

belangen van KPN. In hoofdlij-

opgeleverd dat er geen

nen bestaan deze uit de

straalpaden door het

volgende zaken:

plangebied lopen.

•

Het creëren van tracés aan

beide zijden van straten in
openbare grond, in bermen
en open verhardingen;
Het handhaven van
43

bestaande tracés, o.a. zin-
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kers en boringen;
•

Het vrijhouden van
toegewezen tracés van
bomen en beplanting;

•

Het in overleg beschikbaar
stellen van ruimten voor
het plaatsen van mogelijke

|

kabelverdeelkasten van
KPN;
•

Het vrijhouden van
straalverbindingspaden van
KPN van hoge objecten.

NUON
Regionale brandweer
Gooi en Vechtstreek

-

-

De brandweer Gooi en

De reactie wordt voor

Vechtstreek heeft een drem-

kennisgeving aangenomen.

pelwaardenonderzoek voor het

De verouderde informatie

bestemmingsplan uitgevoerd

in de toelichting zal worden

(risico’s spoorlijn Amsterdam -

geactualiseerd. Tevens zal

Amersfoort, vervoer propaan

t.z.t. graag gebruik

Meerkade).

gemaakt worden van het
aanbod van nadere
advisering.

In de verantwoording door de
gemeente wordt verwezen
naar de risicoatlas Spoor 2001.
Dit zijn echter verouderde
gegevens.
Conclusies:
•

De plaatsgebonden
risicocontour en de oriënterende waarde voor het
groepsrisico voor het
transport over de weg
(propaan) worden niet
overschreden;

•

De plaatsgebonden
risicocontour en de oriënterende waarde voor groepsrisico voor het transport
over het spoor (gevaarlijke
stoffen) worden wel overschreden;

•

De boerderij is op een

SAB• AMSTERDAM

•

afstand van ca 260 m van
het spoor en ongeveer 200
m van de weg gelegen,
waardoor letale slachtoffers
44
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geacht;
•

Om de mogelijke kans op
slachtoffers ten gevolge
van een transportincident
te verkleinen, wordt door
de regionale brandweer
geadviseerd om uit de
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inrichting van het bestemmingsplan duidelijk te laten
blijken, welke maatregelen
zijn getroffen om een goede ontruiming (i.v.m. de

•

aanwezigheid van minder
zelfredzame personen) ten
gevolge van transportincidenten mogelijk te maken.
De regionale brandweer
biedt aan hierover i.s.m. de
brandweer Naarden nader
te adviseren, op aanvraag
van de gemeente;
•

Bij de beoordeling van
risico’s is geen rekening
gehouden met de cumulatie van risico’s van het
spoor en de weg.

Gemeente Muiden
Gemeente Bussum
Gemeente Weesp

-

-

-

-

De huidige recreatieve en

De reactie wordt voor

educatie functie van de locatie

kennisgeving aangenomen.

“Visserij” nabij het Weesper
grondgebied komt door de
verplaatsing naar boerderij
Stadzigt te vervallen. Hoewel
dit op zich betreurd wordt,
heeft de gemeente Weesp
begrip voor de overwegingen
van de gemeente Naarden
(creëren van meer rust aan de
noordzijde van het Naardermeer voor kwetsbare broedvogelpopulaties, alsmede het
verbeteren van de bereikbaarheid en kwaliteit van het
bezoekerscentrum).

Het voorontwerp bestemmingsplan Stadzigt geeft geen
aanleiding tot het maken van
andere opmerkingen.
-

-
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Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Stadzigt
21 januari 2008
Het ontwerp bestemmingsplan Stadzigt is met ingang van 31 oktober 2008 gedurende zes weken (tot en met 11 december 2008) ter inzage gelegd. Daarnaast is
het verstuurd aan de provincie Noord-Holland, de rijksdiensten / VROM-inspectie
en Waternet.
Onderstaand worden alle zienswijzen samengevat en beantwoord. Vanuit de
genoemde officiële overlegpartners is geen reactie gekomen in deze fase.

Zienswijzen
Instantie:
Flynth Adviseurs
en accountants

Reactie:
De reactie is opgesteld voor
de cliënt de heer G. Linck aan
de Overscheenseweg 1 te
Naarden. Het bedrijf van de
heer Linck wordt direct en
indirect gehinderd bij zijn
bedrijfsvoering. Het woongenot van de familie Linck wordt
mogelijk verminderd. In deze
zienswijze wordt dit toegelicht:

Beantwoording:

Agrarische bestemming:
doordat de agrarische bestemming van Stadzigt wordt
afgehaald, komt het natuurgebied dichterbij. Voor nietagrarische objecten gelden
hogere minimale afstanden
dan voor agrarische objecten.
Daardoor wordt de heer Linck
benadeeld als de agrarische
bestemming wordt beëindigd.

Het gestelde is onjuist, het
natuurgebied komt niet
dichterbij. Het plangebied van
het bestemmingsplan Stadzigt
grenst namelijk niet direct
aan het perceel van de heer
Linck. Tussen bestemmingsplan Stadzigt en het perceel
van de heer Linck blijft het
bestemmingsplan Buitengebied gelden. Dit gebied heeft
daarin de bestemming
‘Natuurgebied’ met de
aanduiding ‘Speciale Beschermingszone Naardermeer’ en dat blijft zo. Daar-

|
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Gemeente Hilversum

naast is het zo dat de boerderij omgeven was door een
bouwvlak in het bestemmingsplan Buitengebied en in
bestemmingsplan Stadzigt
wordt het perceel opnieuw
omgeven door een bouwvlak.
Dat bouwvlak is overigens
kleiner dan het bouwvlak in
het bestemmingsplan Buitengebied voor dit perceel.
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Onkruiddruk: Gevreesd wordt
voor een toename van de
onkruiddruk (door overvliegende zaden). Daardoor
moeten meer gewasbeschermingsmiddelen gebruikt
worden. Dit zijn hogere
kosten voor zijn bedrijf.

Het bestemmingsplan
Stadzigt is gemaakt ten
behoeve van de veranderingen die er nodig zijn bij de
bebouwing en het erf van
Stadzigt. De veranderingen in
het omliggende terrein waren
reeds mogelijk op grond van
het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Daarvoor
is een aanlegvergunningprocedure gevoerd. De gemaakte opmerking is bij dit
bestemmingsplan dus niet
van toepassing.

Ganzenschade: gevreesd
wordt voor een toename van
het aantal ganzen op zijn land
nu het buurland gedeeltelijk
wordt afgegraven.

Het bestemmingsplan
Stadzigt is gemaakt ten
behoeve van de veranderingen die er nodig zijn bij de
bebouwing en het erf van
Stadzigt. De veranderingen in
het omliggende terrein waren
reeds mogelijk op grond van
het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Daarvoor
is een aanlegvergunningprocedure gevoerd. De gemaakte opmerking is bij dit
bestemmingsplan dus niet
van toepassing.

Natura2000: indien gebouwd
wordt in de onmiddellijke
nabijheid van een Natura2000-gebied, moet volgens
de Natuurbeschermingswet
1998 een Natuurbescher-

De begrenzing van het
Natura2000-gebied Naardermeer, dat nog in de aanwijzingsprocedure zit, loopt tot
de genoemde grens. Die
begrenzing wordt daarmee

Planschade: voor een goede
verkeersafwikkeling is de

Het mogelijk opheffen van
het inrijverbod op de verbin-

|

De indiener toont niet aan dat
de aantallen verkeersbewegingen zoals vermeld in het
ontwerp bestemmingsplan
niet kloppen. Het aantal
parkeerplaatsen in het plan is
afgestemd op de geschatte
hoeveelheid verkeersbewegingen, dus de gemeente
verwacht geen verkeerschaos
en parkeerproblemen.

BESTEMMINGS PLAN STA DZIGT

Verkeer: de inschatting van
de verwachte verkeersbewegingen is volstrekt ongeloofwaardig en leidt tot verkeerde
beslissingen. De geschatte
aantallen worden volgens de
buurtbewoners nu al overschreden op de huidige
locatie De Visserij. Een betere
bereikbaarheid zorgt voor een
aanzuigende werking van
verkeer. Dit alles zal leiden tot
een verkeerschaos op de
kruising met de Rijksweg en
de Overscheenseweg, tot
parkeerproblemen rondom
Stadzigt en tot hinder voor
het bedrijf van de heer Linck.
Voor zijn agrarisch loonbedrijf
is bereikbaarheid essentieel.
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niet door of naar aanleiding
van dit project verschoven.
Als sprake is van invloed van
een handeling of project op
de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000gebied, dient door het
bevoegd gezag (de provincie)
beoordeeld te worden of een
vergunnning nodig is. De
bewering dat het woonzorgobject leidt tot significant
negatieve effecten, wordt
door de indiener niet onderbouwd. In het rapport van
een onafhankelijk adviesbureau wordt aangetoond dat er
van significant negatieve
effecten geen sprake is. Het
al dan niet aanwezig zijn van
een beheerplan is daarbij niet
van belang. Ook wordt door
de indiener geen rekening
gehouden met het feit dat het
gebied van Stadzigt is
gëexclaveerd.

SAB• AMSTERDAM

mingstoets of een vergunning
worden aangevraagd. Het
woonzorgobject leidt tot
significant negatieve gevolgen
voor de aanwezige natuurwaarden. De gevolgen van de
verandering zijn nog niet
duidelijk, omdat voor het
Natura2000-gebied het
beheerplan nog moet worden
opgesteld. Indien de agrarische bestemming wordt
beëindigd, kan de bevoegde
instantie besluiten om de
grens van het natuurgebied
op te schuiven naar de
perceelsgrenzen van de
boerderij aan de Meerkade 2.

dingsweg naar de Rijksweg is
een verkeersbesluit en
daarmee geen onderdeel van
deze bestemmingsplanprocedure. Bovendien ligt de
genoemde kruising buiten het
plangebied van bestemmingsplan Stadzigt.

Muggen: in het ontwerp
bestemmingsplan is geen
rekening gehouden met de
toename van het aantal
insecten (muggen). Doordat
de percelen worden afgegraven ontstaat een moerasachtige omgeving, zonder
stromend water, op korte
afstand van de woning van de
heer Linck (minder dan 5
meter). De heer Linck verwacht een toename van het
aantal muggen en daarmee
een vermindering van het
woongenot. Gevraagd wordt
geen grasland af te graven
binnen een straal van 100 m
tot de woning van de heer
Linck. Deze 100 m afstand
van bewoning tot nieuwe
natte natuur wordt ook
gehanteerd door het Waterschap (uitspraak Rechtbank
Assen 16-05-2008).
De raad heeft zich uitdrukkelijk uitgesproken allereerst
een gebiedsvisie te willen
ontwikkelen van het buitengebied, voordat sprake kan
zijn van verdere herzieningen
in het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan
Stadzigt is gemaakt ten
behoeve van de veranderingen die er nodig zijn bij de
bebouwing en het erf van
Stadzigt. De veranderingen in
het omliggende terrein waren
reeds mogelijk op grond van
het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Daarvoor
is een aanlegvergunningprocedure gevoerd. De gemaakte opmerking is bij dit
bestemmingsplan dus niet
van toepassing.
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enige oplossing dat de afslag
van de kruising met de
Rijksweg wordt opengesteld
voor alle verkeer en met
name recreatieverkeer.
Openstelling van de kruising
met de Rijksweg houdt een
aanzienlijke verslechtering in
voor de heer Linck ten
opzichte van het huidige
bestemmingsplan. Daarom
wordt de heer Linck geadviseerd door Flynth een verzoek
tot planschade in te dienen.
De eventuele schade zal op
de gemeente verhaald
worden.

Stichting De
Limiten en
Valkeveen

De uitspraak dat er een
gebiedsvisie wordt ontwikkeld, betekent niet dat
daarmee het complete
landelijke gebied van Naarden tot die tijd op slot zit.
Bovendien maakt Stadzigt

|
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onderdeel uit van drie
provinciale / regionale
ontwikkelingen: Provinciale
Ecologische HoofdStructuur
(PEHS), Omkering Recreatieve Zonering Naardermeer en
het programma de Groene
Uitweg, die de gemeente
faciliteert. Daarnaast heeft de
raad een autonome bevoegdheid tot het vaststellen van
bestemmingsplannen.

Daarbij loopt de procedure
rond de eerste herziening van
bestemmingsplan buitengebied en ligt dit op dit moment
bij Gedeputeerde Staten.
Door nu een onderdeel eruit
te lichten geeft u blijk van
onzorgvuldigheid, maar ook
van het niet serieus nemen
van in de gemeenteraad
gemaakte afspraken.

Er wordt niks uitgelicht,
Stadzigt is een zelfstandige
ontwikkeling. De eerste
herziening betreft volstrekt
andere zaken dan nu in
bestemmingsplan Stadzigt het
geval is, dus een koppeling is
niet aan de orde.

De rechtszekerheid en het
gelijkheidsbeginsel lijkt voor
inwoners in het gedrang te
komen: een verkeerd signaal
wordt afgegeven door een
uitgebreide woonfunctie te
gaan creëren binnen een
Natura2000-gebied, binnen de
EHS en buiten de rode
contour. Dit is een ongewenste precedentwerking, waardoor ook een gebied als
Valkeveen nog meer onder
druk zal komen te staan.

Er is geen sprake van het
creëren van een zelfstandige
woonfunctie. Er is sprake van
hergebruik van een agrarisch
perceel (deels bestaande
vrijkomende agrarische
bebouwing) ten behoeve van
een natuurbeheer- en
zorgfunctie, die om deze
reden dan ook de bestemming Maatschappelijk krijgt.
Op grond van een aantal
zienswijzen hebben wij
overigens besloten in de
planregels het oppervlak per
woonzorgunit te maximeren,
een extra borg waarmee de
door omwonenden gevreesde
omzetting naar woningen in
de toekomst niet mogelijk is.
Wat betreft de precedentwerking is het zo dat dit initiatief
past binnen het beleid van de
provincie ten aanzien van
veranderingen in het landelijk

SAB• AMSTERDAM

|

Buitengebied. Stadzigt kan
dus nu niet als apart bestemmingsplan worden opgevoerd.

gebied en nogmaals, er is
geen sprake van het mogelijk
maken van een zelfstandige
woonfunctie.
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Buurtcomité
Naardermeerkwartier

Dit alles werkt mee aan
intransparante planologie
(bijgenaamd ‘sluipie-sluipie
planologie’).

Het bestemmingsplan doorloopt de daarvoor geldende
wettelijke procedures en
wordt onderbouwd door
onafhankelijke onderzoeken.

De door de Vereniging
Vrienden van ’t Gooi aan u
gezonden brieven, onderschrijven wij van harte.

De opmerking wordt voor
kennisgeving aangenomen.
Beantwoording van de
genoemde brieven vindt
elders in dit document plaats.
De opmerking wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Het buurtcomité heeft er
begrip voor dat Natuurmonumenten de bestaande activiteiten wil samenbrengen en
de wens heeft om van deze
locatie haar visitekaartje te
maken. In de huidige uitwerking van de plannen worden
een aantal bedreigingen voor
de leefbaarheid en woonkwaliteit in het Naardermeerkwartier gezien:
Het gebied Voormeer waarin
Stadzigt is gelegen, maakt
onderdeel uit van het Natura2000-gebied en is daarmee
geen “overgangsgebied” of
“buffer”. Natuurontwikkeling
komt daar het beste tot zijn
recht zonder bebouwing en
horeca. Ook zonder die
activiteiten kan de verhuizing
van de Visserij naar Voormeer
plaatsvinden.

De passage waarnaar verwezen wordt in de brief met
termen als “overgangsgebied”
en “buffer” is een inleidende
passage waarin het ruimtelijk-functionele karakter van
het gebied beschreven wordt.
Ook in Natura2000-gebieden
in Nederland bevindt zich
bebouwing.

Er is gesteld dat de structuurvisie niet ingaat op Stadzigt.
De vigerende structuurvisie
doet geen expliciete uitspraken over de gebieden buiten
de stedelijke contour. Daaruit
concluderen wij dat het plan
Stadzigt in strijd is met de

Er is geen sprake van het
creëren van een zelfstandige
woonfunctie. Er is sprake van
hergebruik van een agrarisch
perceel (deels bestaande
vrijkomende agrarische
bebouwing) ten behoeve van
een natuurbeheer- en

structuurvisie omdat het plan
om 10 wooneenheden bij
Stadzigt te realiseren zich
buiten de stedelijke contour
bevindt.

zorgfunctie, die om deze
reden dan ook de bestemming Maatschappelijk krijgt.

De inleiding “dat er een kans
is een zorgfunctie te introduceren” is misleidend, gezien
wat er op pagina 5 en 10 van
de toelichting wordt geschreven over onderzochte alternatieven en de woonzorgunits
op Stadzigt.

Een zorgfunctie creëren op
een vrijkomend agrarisch
perceel is een vaker voorkomend verschijnsel in het
landelijk gebied. Het gaat om
zowel een woon- als een
dagbestedingsfunctie,
waarvoor naar beiden een
grote vraag is in de regio.

De suggestie wordt gewekt op
pagina 4 (4e bullet) dat alle
bewoners van de woonzorgeenheden in de horeca
zullen werken.

Onduidelijk is waarom u vindt
dat die suggestie wordt
gewekt, als in de tekst
vermeld staat:
“…dagbestedingsfunctie,
waaronder het theehuis”.

Ook met de bestemming
‘Maatschappelijk’ leidt het
toelaten van woonzorgeenheden en dagopvang in een
kwetsbaar natuurgebied tot
een onaanvaardbaar risico: de
bestemming is ruim te
interpreteren. Het is mede
een groot risico i.v.m. de
continuïteit in de zorgexploitatie door Philadelphia en de
reële kans dat in de toekomst
schaalvergroting verlangd
wordt.

Wat onder de bestemming
Maatschappelijk mogelijk is,
wordt helder gedefinieerd in
de Regels van het bestemmingsplan. Er zit geen
mogelijkheid tot schaalvergroting in dit bestemmingsplan. Op grond van een
aantal zienswijzen hebben wij
overigens besloten in de
planregels het oppervlak per
woonzorgunit te maximeren,
een extra borg waarmee de
door omwonenden gevreesde
omzetting naar woningen in
de toekomst niet mogelijk is.

Uitgaan van de huidige
bezoekersaantallen is discutabel. Er worden een aantal
nieuwe recreatieve elementen
toegevoegd. Dit effect zou
onafhankelijk moeten worden
onderzocht. Een verdubbeling
van het aantal wandelaars is
naar onze mening realistisch.
Het huidige wegennet rond

De aangegeven nieuwe
hoeveelheid verkeersbewegingen op grond van de
veranderingen op Stadzigt
staan, zoals aangegeven, niet
in verhouding tot de hoeveelheid verkeer die er al is. De
veranderingen op Stadzigt
geven dan ook geen aanleiding tot het nemen van
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maatregelen.

Nieuwe recreatieve elementen
zullen leiden tot hogere
bezoekersaantallen, hetgeen
leidt tot een sterke toename
van de (auto-)verkeersdruk.
Met die opzet voldoet het plan
niet aan de eisen in het
provinciaal beleid.

In haar reactie heeft de
provincie aangegeven dat het
plan voor Stadzigt voldoet
aan het provinciaal beleid.

De vraag is of 10 woonzorgeenheden kunnen worden
verstaan als een ‘kleinschalige
vorm van wonen’.

Er is geen sprake van het
creëren van een zelfstandige
woonfunctie. Er is sprake van
hergebruik van een agrarisch
perceel (deels bestaande
vrijkomende agrarische
bebouwing) ten behoeve van
een natuurbeheer- en
zorgfunctie, die om deze
reden dan ook de bestemming Maatschappelijk krijgt.

Het is naïef te denken dat een
maximering van het aantal
zit- en parkeerplaatsen het
aantal bezoekers wordt
gemaximeerd.

Het plan is gericht op het
behoud van het ‘boerderijkarakter’ van Stadzigt en een
kleinschalige ontwikkeling.
Daar is alles op afgestemd,
inclusief het aantal zit- en
parkeerplaatsen.

Blz 5 onderaan: hier is sprake
van 150.000 bezoekers per
jaar. Hoe verhoudt zich dat
tot de 16.000 wandelaars en
8.000 vaarexcursisten op blz
4?

Het getal 150.000 bezoekers
wordt genoemd bij een
passage over het Naardermeer in groter verband
(‘Naardermeer en directe
omgeving’). De getallen
16.000 wandelaars en 8.000
vaarexcursisten is het aantal
bezoekers dat bij Stadzigt
verwacht wordt.
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Stadzigt is niet op de nieuwe
situatie berekend. Geconcludeerd wordt in het bestemmingsplan dat de verkeersafwikkeling afdoende geregeld
is, zonder dat duidelijk is hoe
de afwikkeling daadwerkelijk
gaat verlopen.

Vrienden van ’t
Gooi - brief 5
nov 2008

Op 12 januari 2008 is de
zienswijze van de indiener per
brief bekend gemaakt aan
college en raad. Daarop is
nooit antwoord gekomen.

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Op uw brief van 12 januari
2008 heeft u het antwoord
gekregen (brief met kenmerk
ROB 08.0293 van 22 februari
2008, verzonden 25 februari
2008, geadresseerd aan

|

Deze inspraakprocedure gaat
over het bestemmingsplan en
niet over (tekstpassages uit)
het Watergebiedsplan. Zoals
vermeld worden er geen
maatregelen voorgesteld naar
aanleiding van de constatering. Er is daarom geen
aanleiding om hier onderzoek
naar uit te voeren.
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Eveneens in het watergebiedsplan wordt vermeld: “…
blijft er een risicogebied voor
wateroverlast in het stedelijk
(verhard) gebied bestaan.
Deze knelpunten zijn niet uit
de praktijk bekend. Om deze
reden worden geen aanvullende maatregelen voorgesteld”. De gemeente zal
alvorens tot wijziging van het
bestemmingsplan over te
gaan, duidelijk moeten maken
door onafhankelijk onderzoek
dat dit risico niet bestaat.
Dit is een bezwaar tegen het
ontwerp bestemmingsplan
Stadzigt als tegen de aanvraag voor bouwwerken en
werken, zoals vermeld in de
Naarderkoerier van 8 oktober
jl.
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De percelen ten westen van
Stadzigt worden aan de
waterhuishouding van het
Naardermeer gekoppeld
(krijgen o.a. hetzelfde
waterpeil). Dit geldt niet voor
de percelen ten oosten van
Stadzigt, die blijven hiervan
gescheiden en daar verandert
er dus niets. Er is geen
aanleiding om te veronderstellen dat er iets gaat
veranderen aan het waterpeil
in het Naardermeerkwartier.
Zoals u kunt lezen in par. 3.5
is Waternet al geruime tijd
betrokken bij de planontwikkeling rondom het Naardermeer en stemt zij in met het
deel Stadzigt.

SAB• AMSTERDAM

Waterhuishouding: in het
Watergebiedsplan Naardermeer, ’s Gravelandse Polder
en omgeving (Waternet)
wordt vermeld dat Stadzigt
aan het Naardermeer zal
moeten worden gekoppeld
om de vaarverbinding te
kunnen realiseren. Wat
betekent dit voor het waterpeil in het Naardermeerkwartier?

Vereniging Vrienden van ’t
Gooi, Van der Helstlaan 2 te
Naarden) dat er t.z.t. een
inspraakprocedure is waar u
uw zienswijzen in kunt
brengen.
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Naast de in die brief opgenomen inhoudelijke bezwaren,
heeft indiener ook procedurele bezwaren:
Een ontwerp bestemmingsplan wordt voorbereid en aan
de raad voorgelegd terwijl de
raad uitdrukkelijk heeft
uitgesproken eerst een
gebiedsvisie te ontwikkelen
voor het buitengebied.

De uitspraak dat er een
gebiedsvisie wordt ontwikkeld, betekent niet dat
daarmee het complete
landelijke gebied van Naarden tot die tijd op slot zit.
Bovendien maakt Stadzigt
onderdeel uit van de twee
genoemde provinciale /
regionale ontwikkelingen
Provinciale Ecologische
HoofdStructuur (PEHS) en
Omkering Recreatieve
Zonering Naardermeer, die de
gemeente faciliteert.

Bezwaar wordt gemaakt
tegen het onderdeel voor
onderdeel in procedure
brengen, terwijl Natuurmonumenten eerder aangaf het
project als één geheel te zien.

Het project is inderdaad één
geheel en onderdeel van het
grotere project Omkering
Recreatieve Zonering Naardermeer, maar aspecten
ervan zijn, zoals vermeld in
de toelichting van het bestemmingsplan, al mogelijk
op grond van het geldende
bestemmingsplan Buitengebied. Voor de overige aspecten is deze bestemmingsplanwijziging nodig. Dat er
verschillende procedures
nodig zijn voor de verschillende aspecten van het
project is vanaf het begin
transparant gecommuniceerd.
Dit stond bijvoorbeeld al in de
memo voor de gemeenteraad
t.b.v. de voorronde van 12
december 2007, waar uw
vereniging aanwezig was en
de stukken voor heeft
ontvangen.

Overigens wil ik erop wijzen
dat niet de ligging in of
buiten de gebiedsbegrenzing
bepalend
is voor het optreden van
rechtsgevolgen, maar de
invloed die de handeling of
het
project op de betreffende
plek heeft op de instandhouding van de beschermde
waarden in het Natura 2000gebied. Door de externe
werking van het beschermingsregime is dit
regime immers ook van
toepassing op plekken buiten
het gebied.

Vrienden van ’t
Gooi - brief 20
nov 2008

Deze brief is in aansluiting op
de brief van 5 november en
geeft de onderbouwing van

Het gestelde is niet juist:
geëxclaveerde gebieden zijn
niet in principe vergunningplichtig (deze gebieden zijn
geëxclaveerd oftewel buitengesloten), tenzij sprake is van
invloed van een handeling of
project op de instandhoudingsdoelstellingen van het
Natura2000-gebied. Of dit het
geval is, is ter beoordeling
aan het bevoegd gezag voor
een Nb-wetvergunning (de
provincie).
Er is geen sprake van het
creëren van een zelfstandige
woonfunctie. Er is sprake van
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Voor de begrenzing van
Natura2000-gebieden geldt
de volgende algemene
exclaveringsformule: “Bestaande bebouwing, erven,
tuinen, verhardingen en
hoofdspoorwegen maken
geen deel uit van het aangewezen gebied”. De Natura2000-gebieden zitten nog in
de zogenaamde ‘aanwijzingsprocedure’. In de Nota van
Antwoord Inspraakprocedure
aanwijzing Natura 2000gebieden op blz. 47 is het
volgende over externe
werking te lezen:

SAB• AMSTERDAM

Ingevolge de Natuurbeschermingswet zijn geëxclaveerde
gebieden vergunningplichtig.
Derhalve is naast een bestemmingsplanwijziging en
een positieve beslissing op de
aanvraag voor bouwwerken
en werken ook een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig.

hergebruik van een agrarisch
perceel (deels bestaande
vrijkomende agrarische
bebouwing) ten behoeve van
een natuurbeheer- en
zorgfunctie, die om deze
reden dan ook de bestemming Maatschappelijk krijgt.

De bezwaren worden uitgebreid toegelicht in een brief
aan Natuurmonumenten van
18 november. De conclusies
van de VVG over de plannen
voor het bezoekerscentrum
laten zich als volgt samenvatten:

-

Vanwege de betere recreatieve zonering en grotere
educatieve mogelijkheden
vanuit Naarden is het nieuwe
bezoekerscentrum een
verbetering waar de VVG
graag aan meewerkt.

De opmerking wordt voor
kennisgeving aangenomen. Er
is overigens geen sprake van
de komst van een volwaardig
bezoekerscentrum, maar van
een (kleinschalig) startpunt
voor excursies.

Een woonfunctie van meer
dan één (dienst-)woning is
strijdig met Natura2000, de
EHS en de zogenaamde rode
contour.

Er is geen sprake van het
creëren van een zelfstandige
woonfunctie. Er is sprake van
hergebruik van een agrarisch
perceel (deels bestaande
vrijkomende agrarische
bebouwing) ten behoeve van
een natuurbeheer- en
zorgfunctie, die om deze
reden dan ook de bestemming Maatschappelijk krijgt.
Dit is mogelijk buiten de rode
contour (zie de reactie van de
provincie dat het plan voldoet
aan het provinciale beleid).
Zie par. 3.4 voor de EHS- en
Natura2000-toets.

De precedentwerking die
uitgaat van meerdere woningen is groot en dient om
redenen van een goede
ruimtelijke ordening te
worden voorkomen.

Er is geen sprake van het
creëren van een zelfstandige
woonfunctie. Er is sprake van
hergebruik van een agrarisch
perceel (deels bestaande
vrijkomende agrarische
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de bezwaren tegen het
bouwen van een tiental
woningen op het erf van
Stadzigt en de overige
plannen ter plekke.

Het argument dat realisatie
van meerdere woningen
noodzakelijk is voor de
exploitatie is een oneigenlijk
argument omdat het oprichten en beheren van een
bezoekerscentrum deel
uitmaakt van het reguliere
werk van een natuurbeschermingsorganisatie.

Er is geen sprake van een
‘volwaardig’ (en slechts een)
bezoekerscentrum, maar van
een combinatie van startpunt
voor excursies, theehuis,
beheerkantoor ten behoeve
van natuurbeheer, woonzorgeenheden en een dagbestedingsfunctie voor zorgpatiënten. Voor dit plan waarbij de
natuur in het Naardermeer er
op vooruit gaat, Natuurmonumenten haar activiteiten
kan bundelen en antwoord
wordt gegeven op een grote
regionale zorgvraag voor een
specifieke doelgroep, zijn de
financiën die samenhangen
met de woonzorgeenheden
en de dagbestedingsfunctie
onlosmakelijk verbonden met
de exploitatie van het geheel.

De toetsing aan de externe
werking van enclaves binnen
een Natura2000-gebied moet

De Natura2000-gebieden
zitten nog in de zogenaamde
‘aanwijzingsprocedure’. In de
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bebouwing) ten behoeve van
een natuurbeheer- en
zorgfunctie, die om deze
reden dan ook de bestemming Maatschappelijk krijgt.
Wat betreft de precedentwerking is het zo dat dit initiatief
past binnen het beleid van de
provincie ten aanzien van
veranderingen in het landelijk
gebied en nogmaals, er is
geen sprake van het mogelijk
maken van een zelfstandige
woonfunctie. Op grond van
een aantal zienswijzen
hebben wij overigens besloten in de planregels het
oppervlak per woonzorgunit
te maximeren, een extra borg
waarmee de door omwonenden gevreesde omzetting
naar woningen in de toekomst niet mogelijk is.
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veel stringenter worden
geïnterpreteerd dan van
locaties buiten een Natura2000-gebied. Dit deel van
het plan hoort daarom buiten
het Natura2000-gebied te
worden gerealiseerd en de
VVG zal zich tegen de realisatie van meer dan één (dienst)woning binnen het Natura2000-gebied sterk verzetten.

Nota van Beantwoording op
blz. 47 is het volgende over
externe werking te lezen:

Overigens wil ik erop wijzen
dat niet de ligging in of
buiten de gebiedsbegrenzing
bepalend
is voor het optreden van
rechtsgevolgen, maar de
invloed die de handeling of
het
project op de betreffende
plek heeft op de instandhouding van de beschermde
waarden in het Natura 2000gebied. Door de externe
werking van het beschermingsregime is dit
regime immers ook van
toepassing op plekken buiten
het gebied.
Het gestelde is daarmee
onjuist: de toetsing van
enclaves moet op gelijke
wijze plaatsvinden met de
locaties buiten een Natura2000-gebied. Getoetst dient
te worden of sprake is van
invloed van een handeling of
project op de instandhoudingsdoelstellingen van het
Natura2000-gebied.

Vernomen is door de VVG dat
Philadelphia financieel technisch zeer grote problemen
heeft Dit versterkt (onbedoeld) het bezwaar van de
VVG zoals beschreven in de
reactie van mei jl. (aan
Natuurmonumenten, red.).
Indien Philadelphia failliet
gaat is niet te voorkomen dat
de woningen overgaan in
particuliere handen en staat
het beheer van het bezoekerscentrum ook ter discussie.

De Stichting Philadelphia is
niet failliet. Het gaat wat
betreft de woonzorgunits om
door middel van de Awbz
gefinancierde zorg, waardoor
in het geval van een faillissement van de ene zorgverlener, deze overgenomen wordt
door een andere zorgverlener. Natuurmonumenten
heeft in de met de Stichting
Philadelphia afgesloten
erfpachtovereenkomst het
eerste terugkooprecht. Een
zelfstandige woonfunctie is
op grond van de bestemming
Maatschappelijk niet mogelijk
en bovendien leent het type
woning (de 10 woonzorgunits

Brief VVG aan Natuurmonumenten, d.d. 18 nov 2008:
Een informatie- of bezoekerscentrum is onlosmakelijk
onderdeel van het totale
beheer van natuurterreinen
(inhoudelijk en financieel
onderdeel van bedrijfsvoering
Natuurmonumenten).

Er is geen sprake van een
‘volwaardig’ (en slechts een)
bezoekerscentrum, maar van
een combinatie van startpunt
voor excursies, theehuis,
beheerkantoor ten behoeve
van natuurbeheer, woonzorgeenheden en een dagbestedingsfunctie voor zorgpatiënten. Voor dit plan waarbij de
natuur in het Naardermeer er
op vooruit gaat, Natuurmonumenten haar activiteiten
kan bundelen en antwoord
wordt gegeven op een grote
regionale zorgvraag voor een
specifieke doelgroep, zijn de
financiën die samenhangen
met het startpunt voor
excursies en het theehuis
onlosmakelijk verbonden met
de exploitatie van het geheel.

Een nieuw bezoekerscentrum
is een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie:
beter bereikbaar, en gelegen
op een minder kwetsbare
plek.

De opmerking wordt voor
kennisgeving aangenomen. Er
is overigens geen sprake van
de komst van een volwaardig
bezoekerscentrum, maar van
een (kleinschalig) startpunt

|
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Het gestelde is onjuist (zie
eerdere antwoorden omtrent
dit onderwerp): de toetsing
van enclaves moet op gelijke
wijze plaatsvinden met de
locaties buiten een Natura2000-gebied, indien sprake
is van invloed van een
handeling of project op de
instandhoudingsdoelstellingen
van het Natura2000-gebied.

|

Ingevolge de Natuurbeschermingswet zijn de geëxclaveerde gebieden vergunningplichtig. Derhalve is naast een
positieve beslissing op de
aanvraag bouwwerken en
werken ook een vergunning
op grond van de Natuurbeschermingswet nodig.
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en begeleidingsruimte in 2
gebouwen) zich niet voor
bewoning door particulieren.
Wij achten op deze meerdere
manieren voldoende geborgd
dat er geen zelfstandige
woonfunctie op Stadzigt zal
komen in de loop van de tijd.

voor excursies.
Er is geen sprake van het
creëren van een grotere dan
wel zelfstandige woonfunctie.
Er is sprake van hergebruik
van een agrarisch perceel
(deels bestaande vrijkomende
agrarische bebouwing) ten
behoeve van een natuurbeheer- en zorgfunctie, die om
deze reden dan ook de
bestemming Maatschappelijk
krijgt. Er is geen sprake van
een ‘volwaardig’ (en slechts
een) bezoekerscentrum, maar
van een combinatie van
startpunt voor excursies,
theehuis, beheerkantoor ten
behoeve van natuurbeheer,
woonzorgeenheden en een
dagbestedingsfunctie voor
zorgvragers. Voor dit plan
waarbij de natuur in het
Naardermeer er op vooruit
gaat, Natuurmonumenten
haar activiteiten kan bundelen en antwoord wordt
gegeven op een grote
regionale zorgvraag voor een
specifieke doelgroep, zijn de
financiën die samenhangen
met het startpunt voor
excursies, het theehuis en de
woonzorgeenheden onlosmakelijk verbonden met de
exploitatie van het geheel.

Aan het creëren van zo’n
uitgebreide woonfunctie
binnen de begrenzing van een
Natura2000-gebied, binnen
het gebied van de EHS en
buiten de rode contour kleven
grote bezwaren (precedentwerking).

Er is geen sprake van het
creëren van een zelfstandige
woonfunctie. Er is sprake van
hergebruik van een agrarisch
perceel (deels bestaande
vrijkomende agrarische
bebouwing) ten behoeve van
een natuurbeheer- en
zorgfunctie, die om deze
reden dan ook de bestemming Maatschappelijk krijgt.
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Op het terrein van Stadzigt
wordt de woonfunctie aanzienlijk vergroot: een verbouwing van een gebouw tot een
tiental appartementen. Deze
uitgebreide woonfunctie
wordt volstrekt ten onrechte
als randvoorwaarde opgevoerd voor realisatie van het
nieuwe bezoekerscentrum.

De huidige bestemming van
Stadzigt is Agrarische doeleinden, waarbij één aan die
functie gekoppelde woning is
toegestaan. In het licht van
vorenstaande is de voor de
hand liggende bestemming
voor het beoogde bezoekerscentrum ter plaatse van
Stadzigt Bijzondere doeleinden of Maatschappelijke
doeleinden, waarin hooguit
één dienstwoning. Hierdoor
wordt recht gedaan aan de
landschappelijke, natuurlijke
en ecologische waarden in het
gebied van de Natura2000, de
EHS en de rode contour.

Er is sprake van hergebruik
van een agrarisch perceel
(deels bestaande vrijkomende
agrarische bebouwing) ten
behoeve van een natuurbeheer- en zorgfunctie, die om
deze reden dan ook de
bestemming Maatschappelijk
krijgt, hetgeen u terecht
constateert. Er is geen sprake
van het creëren van een
zelfstandige woonfunctie,
maar van een zorgfunctie,
met zowel een tiental woonzorgeenheden als een
dagbestedingsfunctie, waarbij
antwoord wordt gegeven op
een grote regionale zorgvraag

|

Er is geen sprake van het
creëren van een zelfstandige
woonfunctie. Er is sprake van
hergebruik van een agrarisch
perceel (deels bestaande
vrijkomende agrarische
bebouwing) ten behoeve van
een natuurbeheer- en
zorgfunctie, die om deze
reden dan ook de bestemming Maatschappelijk krijgt.
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Beleid van de overheid en
Natuurmonumenten wordt
ongeloofwaardig als uitbreiding van de woonfunctie in
het buitengebied willen
realiseren en/of daar medewerking aan willen verlenen.
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Het plan van Natuurmonumenten en Philadelphia Zorg
voor hergebruik van een
agrarisch perceel is mogelijk
buiten de rode contour (zie
de reactie van de provincie
dat het plan voldoet aan het
provinciale beleid en zie par.
3.4 van de toelichting voor
een samenvatting van de
EHS-, Flora en Faunawet- en
Natura2000-toets). Overigens
is er geen enkel overheidsbeleid in Nederland dat stelt dat
woningen per definitie niet in
het landelijke gebied thuishoren en iedereen in Nederland
in het stedelijke gebied dient
te gaan wonen.

SAB• AMSTERDAM

Het overheidsbeleid is terecht
gericht op o.a. het inperken
van daarin niet passende
voorzieningen als woningen,
die in het stedelijke gebied
thuishoren.

Bovendien wordt ongewenste
precedentwerking van nieuwe
woningen in het waardevolle
buitengebied voorkomen.

voor een specifieke doelgroep. Dit is mogelijk buiten
de rode contour (zie de
reactie van de provincie dat
het plan voldoet aan het
provinciale beleid). Zie par.
3.4 voor de EHS- en Natura2000-toets.

Er zijn daar en ook elders zeer
veel ontwikkelingen mogelijk
in en grenzend aan Natura2000-gebieden als de
beoogde nieuwe functies en
terreinherinrichtingen zouden
passen binnen de interpretatie
van de externe werking die
opgaat in de zgn. tekstueel
geëxclaveerde gebieden in
een Natura2000-gebied. Het
gaat om de externe werking
van objecten binnen het
Natura2000-gebied. De eisen
aan de mogelijkheden binnen
zo’n enclave zullen nog
strikter moeten worden
uitgelegd dan van objecten
buiten een Natura2000gebied.

De Natura2000-gebieden
zitten nog in de zogenaamde
‘aanwijzingsprocedure’. In de
Nota van Beantwoording op
blz. 47 is het volgende over
externe werking te lezen:
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Overigens wil ik erop wijzen
dat niet de ligging in of
buiten de gebiedsbegrenzing
bepalend
is voor het optreden van
rechtsgevolgen, maar de
invloed die de handeling of
het
project op de betreffende
plek heeft op de instandhouding van de beschermde
waarden in het Natura 2000gebied. Door de externe
werking van het beschermingsregime is dit
regime immers ook van
toepassing op plekken buiten
het gebied.
Het gestelde is daarmee
onjuist: de toetsing van
enclaves moet op gelijke
wijze plaatsvinden met de
locaties buiten een Natura2000-gebied. Getoetst dient
te worden of sprake is van
invloed van een handeling of
project op de instandhoudingsdoelstellingen van het
Natura2000-gebied.

Voor de woonfunctie in de
plannen voor Stadzigt zijn op
korte afstand alternatieve
locaties aanwezig, die samen
met woningcorporaties
geschikt kunnen worden
gemaakt voor een woonfunc-

Er is geen sprake van het
creëren van een zelfstandige
woonfunctie (zie eerdere
antwoorden hieromtrent).
Alternatieve locaties voor
deze zorgfunctie op korte
afstand zijn ons niet bekend
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5.3

HANDHAVING
Het bestemmingsplan Stadzigt geeft goede en heldere normen ten aanzien van de wijze
waarop en de mate waarin het perceel dient te worden ingericht. De juiste en adequate
naleving van het bestemmingsplan zal als volgt door de gemeente Naarden worden uitgevoerd.
De activiteiten in het betreffende plangebied zullen aan de hand van de voorschriften van
het bestemmingsplan Stadzigt alsmede de plankaart worden getoetst. De feitelijke werkzaamheden zullen hiermee in overeenstemming dienen te zijn. Een en ander betekent
dat eenieder zich overeenkomstig het plan dient te gedragen. Waar nodig dienen vergunningen te worden aangevraagd. Vervolgens dienen de bij vergunning gegeven voorschriften te worden nageleefd en dient eenieder zich te houden aan de gegeven gebruiksvoorschriften.
Gedragingen die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen zoals deze zijn gegeven
in het voorliggende bestemmingsplan dienen te worden aangepakt. De gemeente Naarden heeft voor de werkwijze een Nota Handhaving opgesteld. In de Nota Handhaving
van de gemeente Naarden wordt uitvoerig stilgestaan bij de wijze waarop de handhaving
ter hand zal worden genomen. Onverkort zal deze werkwijze ook worden gehanteerd bij
het toezicht en de controle op het bestemmingsplan Stadzigt.

5.4

FINANCIËLE HAALBAARHEID
Het plan wordt gerealiseerd door de Vereniging Natuurmonumenten. Zij hebben hiertoe
onder andere een erfpachtovereenkomst met elkaar opgesteld. Financiering vindt plaats
door middel van eigen investeringsbudget en subsidie van DLG (landrinrichting) en de
provincie Noord-Holland.
De provincie heeft een subsidie toegekend op grond van de Deelverordening vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie Noord-Holland 2005, omdat het project past in het provinciale beleid. Deze subsidie is niet alleen bestemd voor de locatie Stadzigt, maar voor
het verbeteren van de recreatieve inrichting rond het hele Naardermeer.
Omdat het project bijdraagt aan de ILG-doelstellingen van de provincie is in de ILG gebiedscommissie Amstel-, Gooi- en Vechtstreek een financiële bijdrage gevraagd voor de
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In de brief aan Natuurmonumenten genoemde conclusies
zijn hierboven (brief aan
gemeente) reeds samengevat.

en bovendien niet zomaar
beschikbaar. Eventuele
leegstaande woningen zijn
niet per definitie geschikt en
zijn bovendien bedoeld als
zelfstandige woning.
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tie ten behoeve van Stadzigt,
bijvoorbeeld in het aangrenzende Thijssepark.

uitvoering van het project. GS besluit over alle ILG-adviezen die uit de ILG-commissies
komen.
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Bijlage 1: verwachte verkeersbewegingen van en naar Stadzigt
Bron: Natuurmonumenten en Philadelphia Zorg (2007)
Vanuit Philadelphia
65

Philadelphia zorg ’t Gooi zal voor haar dagbesteding op Stadzigt met circa 20 cliënten per
en 2 ’s middags) van en naar Stadzigt rijden op doordeweekse dagen; in het weekend is dit
hooguit de helft. Voor de begeleiding van deze dagbesteding zullen medewerkers van
Philadelphia aanwezig zijn. Dit brengt maximaal 5 auto’s op de weg.
Voor de bewoning op Stadzigt zal veelal met openbaar vervoer of fiets gereisd worden en
zullen verkeersbewegingen beperkt zijn tot normaal bezoek van ouders en andere familieleze beperkt bezoek ontvangen. Een aantal van deze wooncliënten krijgt ook op Stadzigt in de
dagbesteding werk en er zullen dus minder dan 10 cliënten gaan reizen.
Vanuit het theehuis
Dagelijks zullen tot 2 toeleveranciers naar het theehuis rijden.
Het theehuis zal op doordeweekse dagen ook als vergaderruimte kunnen worden gehuurd.
Dit kan een stroom van maximaal 30 auto’s per dag tot gevolg hebben.
Vanuit de activiteiten van Natuurmonumenten
Het kantoor van de beheereenheid Naardermeer vindt hier z’n plek. Dit brengt maximaal 20
autoritten per dag met zich mee.
In het excursieseizoen – pakweg van april tot oktober – kunnen er maximaal 4 bootexcursies (’s ochtends 2 en ’s middags 2) per dag plaatsvinden. Per dagdeel kan dit leiden tot
hooguit 20 autoritten, dus 40 per dag. Per dag doen maximaal 2 excursieleiders dienst, die
ook met de auto zouden kunnen komen.
Mensen kunnen ook wandelen bij het Naardermeer. Op doordeweekse dagen levert dit nu
maximaal 10 auto’s op en in de weekends maximaal 30. Dit aantal zal licht toenemen naar
resp. 15 en 40.
Hieronder een overzichtje van een inschatting van een doordeweekse topdag en een topdag
in het weekend in de toekomstige situatie, vergeleken met de huidige situatie (inclusief het
gebruik tijdens de openstelling van de druk bezochte boerderijwinkel van Pieterse). Let wel:
het gaat in alle gevallen om inschattingen van de maximale aantallen auto’s; gemiddelden
liggen dus lager.
doordeweeks
huidig

weekend

nieuw

huidig

nieuw

zorg - dagbesteding

-

43

-

2

zorg – bewoners

-

3

-

5

zorg – staf

-

5

-

1

theehuis - leveranciers

-

2

-

2

theehuis – vergadering

10

30

-

-

Wandelaars

10

15

30

40

3

personenbusjes
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den. Echter gezien hun autistische stoornis hebben ze een beperkt sociaal netwerk en zullen
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dag gebruik maken van Stadzigt hetgeen betekent dat er vier busjes per dag (2 ’s ochtends

excursies – deelnemers
excursieleiders
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40

40

2

2

2

2

20

-

-

2

2

10

10

voorm. boerderij P

10

-

2

-

voorm. winkel P

10

-

30

-

Totaal

94

123

114

102

vrijwilligers NM
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