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1. Inleiding 3

1.1. Aanleiding 

Het Van Goghkwartier, dat deels in Naarden en deels in Bussum ligt, zal herontwikkeld worden 
tot woongebied waarbij ook ruimte wordt geboden aan een centrum voor geestelijke gezond-
heidszorg. Voor deze herontwikkeling is een verkavelingplan opgesteld door Hans van Egmond 
Architecten. Dit verkavelingplan heeft als uitgangspunt gediend voor het voorliggend bestem-
mingsplan.  

Het verkavelingplan voorziet voor de Mauritzgronden en het Wilmerink & Mullerterrein te Naar-
den in de bouw van 52 grondgebonden woningen. Tevens zal binnen de huidige contouren van 
het Wilmerink & Mullergebouw een nieuw appartementengebouw met circa 10 appartementen 
worden gerealiseerd. Op de gronden van de voormalige Marechausseekazerne en het Deen-
Hobuterrein in Bussum, zullen 18 grondgebonden woningen worden gerealiseerd en ter plaatse 
van het huidige bedrijf Deen-Hobu te Bussum is tevens voorzien in de realisatie van een zorg-
instelling. Deze ontwikkelingen passen niet binnen de vigerende bestemmingsplannen. Voorlig-
gend bestemmingsplan vormt het juridisch-planologische kader voor de realisatie van het ver-
kavelingplan. 

1.2. Ligging plangebied 

Het plangebied bevindt zich deels op het grondgebied van de gemeente Naarden en deels op 
het grondgebied van de gemeente Bussum (zie figuur 1) en wordt begrensd door de achterer-
ven van de woningen aan de Paulus Potterlaan en de Van Ostadelaan, de zij- en achtererven 
van de woningen aan de Rubenslaan, de Jan ter Gouwweg, de Nagtglassloot, de zuidgrens van 
het bedrijventerrein De Nieuwe Vaart, de Hooftlaan en het zijerf van de woning aan de Hooft-
laan nummer 20 (zie figuur 2). 

1.3. Vigerende bestemmingsplannen 

De gronden gelegen binnen de grenzen van de gemeente Naarden zijn in hoofdzaak bestemd 
voor twee doeleinden. 
De gronden aan de zuidzijde (ook wel aangeduid als de Mauritzgronden) zijn op grond van het 
bestemmingsplan "Naarden Oost 1974, eerste herziening" bestemd voor Kwekerij. Op de gron-
den is gebruik ten behoeve van een kwekerij toegestaan met de bijbehorende bebouwing, 
waaronder dienstwoningen. 
De gronden aan de noordzijde (ook wel aangeduid als het Wilmerink & Mullerterrein) zijn op ba-
sis van het bestemmingsplan "Naarden Oost 1974" bestemd voor Bebouwing voor handels-
doeleinden, niet zijnde detailhandel. Binnen deze bestemming zijn bouwwerken toegestaan ten 
behoeve van opslag, het lossen, laden en verpakken van goederen en administratie ervan, in-
clusief bijbehorende dienstwoningen. 

De gronden gelegen binnen de grenzen van de gemeente Bussum (ook wel aangeduid als het 
voormalige Marechausseeterrein en het Deen-Hobu-terrein) zijn op grond van het vigerende 
bestemmingsplan "Vaartweg" bestemd voor maatschappelijke doeleinden en kantoren zoals 
overheidsvoorzieningen en voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie en 
onderwijs en kantoren en ter plaatse van het Deen-Hobu-terrein voor bedrijfsdoeleinden. 

De beoogde ontwikkelingen passen niet binnen de bestemmingen gezien het beoogde gebruik 
van de gronden ten behoeve van het wonen en het centrum voor geestelijke gezondheidszorg.  
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1.4. Planvorm 

Het bestemmingsplan vervult in dit plangebied het planologisch-juridisch kader voor de nieuwe 
ontwikkelingen. Daarnaast vervult dit bestemmingsplan op termijn, wanneer de ontwikkelingen 
zijn gerealiseerd, tevens in belangrijke mate een beheers- en gebruiksfunctie. Gezien de wens 
van het behoud van de beoogde ruimtelijke en functionele structuur, is gekozen voor een gede-
tailleerde planvorm. Binnen deze planvorm zijn alle aanwezige functies in het plangebied voor-
zien van een eigen bestemming en een gedetailleerde bestemmingsregeling waardoor de ruim-
telijke kwaliteit in het gebied als zodanig kan worden gerealiseerd, beheerd en behouden. 
De benodigde flexibiliteit wordt geboden door op enkele plekken enige ruimte in de bestem-
mingslegging te bieden waardoor de plaats en afmetingen van de gebouwen nog niet geheel 
vastliggen, maar binnen een kleine marge nog kunnen variëren ten behoeve van eventuele ver-
dere verfijning van de bouwplannen. 

De beoogde ontwikkelingen vallen zoals gezegd binnen het grondgebied van twee gemeenten: 
Naarden en Bussum. Formeel gezien is er dan ook sprake van twee bestemmingsplannen. 
Omdat de beoogde ontwikkeling binnen de twee gemeenten in samenhang moet worden ge-
zien, worden de twee bestemmingsplannen als één geïntegreerd document uitgebracht. 
Dit betekent dat de toelichting en de voorschriften in principe voor beide gemeenten hetzelfde 
zijn. De onderdelen die specifiek op Naarden dan wel Bussum van toepassing zijn, zijn in de 
kantlijn aangegeven. De plankaarten zijn afgestemd op de betreffende gemeente. 

1.5. Leeswijzer 

In het eerste gedeelte van dit bestemmingsplan, hoofdstuk 2 en 3, is de gewenste ontwikkeling 
van het Van Goghkwartier beschreven met de juridische regeling. Dit betekent dat de gebrui-
kers (burgers en plantoetsers) kunnen volstaan met het lezen van deze hoofdstukken. 
De hoofdstukken 4 tot en met 6 bevatten de onderzoeken en andere analyses, op basis waar-
van de uiteindelijke belangenafweging heeft plaatsgevonden. Hoofdstuk 7 gaat in op de uit-
voerbaarheid van het plan. 
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2. Gebiedsvisie 7

In dit hoofdstuk wordt de gebiedsvisie op het plangebied beschreven. Eerst wordt ingegaan op 
de bestaande situatie van het plangebied zelf en de directe omgeving en vervolgens wordt de 
toekomstvisie op het plangebied beschreven. 

2.1. Bestaande situatie 

Het plangebied bestaat uit vier delen, namelijk de Mauritzgronden en het Wilmerink & Mullerter-
rein in Naarden en de gronden van het Deen-Hobu-terrein en de voormalige Marechausseeka-
zerne in Bussum (zie figuur 3). 

Deelgebieden binnen plangebied 
De Mauritzgronden omvatten het zuidelijk en middendeel van het plangebied. De gronden wor-
den begrensd door een waterloop (de Nagtglassloot) en vormen een braakliggend, onbebouwd 
terrein met verruigd groen. Het gebied is in het midden open met een enkele boom. Langs de 
randen bevinden zich houtwallen. Ook vroeger is dit gebied nooit bebouwd geweest. Wel zijn de 
gronden gebruikt voor het kweken van gewassen, zoals maïs en gras. 

Het Wilmerink & Mullerterrein (WM-terrein) is het noordelijk deel van het plangebied en is vroe-
ger gebruikt door een wasserij. Een deel van het wasserijcomplex (WM-gebouw) is nog aanwe-
zig. Het gaat hierbij om een pand uit 1927 met een bouwhoogte van circa 12 m. Op het meest 
noordelijke deel van het terrein bevindt zich een bedrijf met buitenopslag. Langs de westzijde 
van het WM-terrein loopt een deel van de Nagtglassloot. Hier liggen aan de Bussumse zijde 
(westzijde) een viertal woonboten. Deze woonboten liggen thans verscholen tussen de bedrijfs-
bebouwing aan de westzijde en de begroeide onbebouwde gronden aan de oostzijde. Deze 
woonboten liggen precies op de grens van de gemeenten Naarden en Bussum. De woonboten 
zullen worden behouden, de plek en het aantal blijft onveranderd. De woonboten zijn dan ook in 
de planvorming meegenomen.  

Het westelijke deel van het plangebied wordt gevormd door het Marechausseeterrein en het 
Deen-Hobu-terrein. Op het Marechausseeterrein bevond zich voorheen de kazerne van de ma-
rechaussee. De bebouwing is nog aanwezig en bestaat in principe uit twee bouwlagen met een 
schuine kap. Op het Deen-Hobu-terrein bevindt zich het bedrijf Deen-Hobu. Dit bedrijf zal ver-
plaatst worden. Dit westelijk deel van het plangebied loopt door tot aan de Hooftlaan. 

Aangrenzende gebieden 
Aan de oostzijde van het plangebied ligt het Rembrandtkwartier. Het Rembrandtkwartier is een 
woonwijk uit de jaren '30 met voor die tijd typerende woningen.  
De oostgrens van het plangebied, ter hoogte van de Mauritzgronden, ligt aan de achterzijde van 
de tuinen van de woningen van de Paulus Potterlaan. Het gaat hierbij met name om twee-on-
der-een-kapwoningen en een rijtje van vijf woningen. Ook grenst het plangebied aan het per-
ceel van één vrijstaande woning aan de Van Ostadelaan. 
De oost- en noordgrens ter hoogte van het WM-terrein worden gevormd door de Rubenslaan en 
de Jan ter Gouwweg. Langs deze straten bevinden zich met name rijenwoningen. De woningen 
in de nabijheid van het plangebied bestaan in principe uit twee bouwlagen met een schuine kap. 

Aan de westzijde van het plangebied bevindt zich het bedrijventerrein De Nieuwe Vaart, de 
Hooftlaan met daarlangs woonbebouwing in de vorm van twee-onder-een-kapwoningen en een 
kort rijtje van drie en vier woningen, een woon- en kantoorpand en een logegebouw. De weste-
lijke uitstulping van het plangebied grenst aan de noordzijde aan het bedrijventerrein De Nieuwe 
Vaart. Aan de zuidzijde grenst dit deel van het plangebied aan de woning en het bijbehorende 
erf aan de Hooftlaan 20. 

Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de achterzijde van de erven van de bebouwing aan 
de Brediusweg en aan het perceel van de twee woningen aan de Paulus Potterlaan 41. 
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2.2. Toekomstige situatie 

In het plangebied zal een woongebied worden gerealiseerd dat geïntegreerd wordt in haar di-
recte omgeving. De bestaande water- en groenstructuur wordt zoveel mogelijk opgenomen in 
het plan en waar mogelijk versterkt.  

Door differentiatie in ruimtelijke opbouw en bebouwingsdichtheid wordt zoveel mogelijk aange-
sloten bij de aangrenzende gebieden (Rembrandtkwartier, Brediusweg, Jan ter Gouwweg en 
Hooftlaan). Naast woningbouw wordt er in het plangebied tevens een multifunctionele zorgvoor-
ziening voor geestelijke gezondheidszorg gerealiseerd ("De Mauritzhof"), bestaande uit een be-
handelhuis en twee woongebouwen (zie figuur 5). 

Water- en groenstructuur 
In samenhang met de voorstellen voor de nieuwe bebouwing in het Van Goghkwartier is tevens 
een groenplan ontwikkeld door HDL Landschapsarchitecten in samenwerking met bureau 
Groene Ruimte (ecologisch advies). De uitgangspunten van dit groenplan zijn: 
- bestaande waardevolle groenelementen zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk ver-

der ontwikkelen; 
- waardevolle elementen die verloren gaan zoveel mogelijk compenseren door het toevoe-

gen van nieuwe groene kwaliteiten; 
- rekening houden met het gemeentelijke beleid voor de Groene As. 

Binnen het plangebied zijn diverse terreintypen te onderscheiden: houtwal, struweel, ruigte, 
grasland, oevers, water en tredvegetaties. Verder staan er een aantal waardevolle bomen. 
Vanwege hun monumentaliteit of karakteristieke voorkomen is het gewenst deze te behouden. 
Het gaat hierbij met name om een drietal waardevolle beuken en twee esdoorns in de houtwal 
op de oostgrens van het plangebied (achter de Paulus Potterlaan) en een enkele zeer waarde-
volle eik bij het WM-gebouw en het lindelaantje (buiten plangebied) tussen de Jan ter Gouwweg 
en de Rubenslaan. 
Door de nieuwe ontwikkeling zullen enerzijds een aantal natuurelementen verdwijnen. Het gaat 
hierbij in het bijzonder om de graslanden, struwelen en houtwallen. Anderzijds zullen veel van 
de bestaande natuurwaarden en karakteristieke elementen van het Van Goghkwartier worden 
gehandhaafd. In hoofdzaak betreft dit de volgende elementen: 
- een groot deel van de houtwal aan de noordzijde van de Mauritzgronden; 
- de waterstructuur; 
- de meeste waardevolle bomen (monumentale en duurzame, inlandse bomen). 

In samenhang met de bestaande waterlopen die behouden zullen worden wordt in het plan re-
kening gehouden met de ontwikkeling van de "Groene As". In het structuurplan Bussum 2015 
en Groenstructuurplan van Naarden, is aangegeven dat het wenselijk is een ecologische ver-
binding te realiseren tussen Naarden Vesting/IJmeer en de heide- en bosgebieden ten zuiden 
van Bussum. Deze natuurverbinding loopt via het Van Goghkwartier in noord-zuidrichting door 
Bussum. Binnen het Van Goghkwartier zal deze Groene As lopen via de Nagtglassloot. Vanuit 
het noorden loopt de Groene As ten westen en zuiden van het WM-terrein, langs de achterzijde 
van de bebouwing aan de Paulus Potterlaan en vervolgens naar het groen en water ten zuiden 
van de Brediusweg.  
De Groene As zal vormgegeven worden als een doorlopende blauwe "verbindingszone" ge-
vormd door de Nagtglassloot. Het water en de oevers zullen een continue beloop krijgen. Ver-
der zullen er groene, ecologische "stapstenen" worden aangelegd dan wel behouden in de vorm 
van beplanting (houtwal, bomen en struweel). De Groene As zal in breedte variëren van circa 
37,5 m in het zuidwesten van het plangebied tot circa 10 m ter hoogte van het bedrijventerrein 
(zie figuur 5). 

Naast deze hoofdelementen van de groenstructuur wordt ook in het woongebied een groene 
sfeer gerealiseerd. Dit komt tot uiting in de groene inrichting van de doorzichten tussen de wo-
ningen en door het aanbrengen van beplanting bij bijvoorbeeld parkeerterreinen en de Mau-
ritzhof. Voor wat betreft de groenstrook langs de Nagtglassloot (tegenover de woonschepen) is 
van belang dat via privaatrechtelijke inspanningsverplichtingen zal worden zeker gesteld dat 
daar groenvoorzieningen zullen worden gerealiseerd en instandgehouden. 
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Verkeersstructuur 
Het gebied wordt vanaf drie zijden ontsloten, namelijk vanaf de Rubenslaan, de Jan ter Gouw-
weg en de Hooftlaan. Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van de verkeersstructuur was 
het voorkomen van sluipverkeer door het Van Goghkwartier. In verband hiermee zijn er geen 
doorgaande autoverkeersverbindingen door het plangebied. Wat betreft de verkeersstructuur is 
het Van Goghkwartier opgedeeld in vier deelgebieden, die elk afzonderlijk worden ontsloten. De 
Mauritzhof en de woningen ter plaatse van het Deen-Hobu-terrein worden ontsloten vanaf twee 
verschillende punten aan de Hooftlaan, de Mauritzgronden worden ontsloten vanaf de Rubens-
laan en het WM-terrein wordt deels ontsloten via de Jan ter Gouwweg en deels door de 
Rubenslaan. Deze laatste twee straten staan in verbinding met elkaar, maar hiertussen wordt 
een verkeerskundige knip gemaakt (zie figuur 4).  

Bebouwingsstructuur 
In het plangebied worden 70 grondgebonden woningen gerealiseerd waarvan 18 op het voor-
malige Marechausseeterrein en het Deen-Hobu-terrein. Daarnaast zullen op de locatie van het 
huidige WM-gebouw circa 10 appartementen worden ontwikkeld. Het WM-gebouw zal worden 
gesloopt. De nieuwbouw zal binnen de oppervlaktecontouren van het huidige gebouw en pas-
send in de architectuur en functionaliteit worden ontworpen. Onder het gebouw wordt een half-
verdiepte parkeergarage aangelegd. Deze heeft een bouwhoogte van maximaal 2 m en is aan 
de achterzijde van het nieuwe gebouw circa 3 m dieper dan de nieuwbouw (en het huidige ge-
bouw). Op het dak van deze parkeergarage zullen de dakterrassen/tuinen van de nieuwe wo-
ningen worden gerealiseerd, waardoor een groene uitstraling zal ontstaan. 

Het Van Goghkwartier zal een groen woongebied worden dat geïntegreerd is in de omgeving. 
Dit wordt bereikt door de bebouwingsstructuur aan te laten sluiten op de omliggende bebouwing 
en diverse doorzichten naar de omgeving te realiseren. Hierdoor wordt bovendien het groene 
karakter versterkt. 

De nieuwe woningen aan de zijde van de Brediusweg zijn qua type, voorgevelbreedte en om-
vang afgestemd op de bestaande woningen. De afstand tussen de bestaande en de nieuwe 
hoofdgebouwen is circa 30 m waardoor de losse opzet in deze rand gewaarborgd blijft.  
Langs de Paulus Potterlaan wordt de losse opzet doorgezet zodat enkele doorzichten behou-
den blijven. Ook hier zijn de nieuwe woningen qua type en kapvormen afgestemd op het be-
staande stramien langs de Paulus Potterlaan.  

De woningen op het Wilmerinck & Mullerterrein zijn opgezet rond de bestaande massa van het 
WM-gebouw. Hoewel dit gebouw opnieuw zal worden opgetrokken, zal de bestaande massa en 
uitstraling worden teruggebracht in de vorm van een nieuw appartementengebouw. De overige 
grondgebonden woningen zijn in een losse opzet om dit centrale gebouw gesitueerd, waarbij 
richting de Jan ter Gouwweg twee rijtjes van vier woningen is opgenomen die de meer gesloten 
wanden inleidt, die verderop in de Jan ter Gouwweg het beeld bepalen. 

De woningbouw op het (voormalige) Marechausseeterrein en Deen-Hobu-terrein zal bestaan uit 
een combinatie van twee- en drie-onder-een-kapwoningen. De twee-onder-een-kapwoningen 
worden aan de zijde van de Nagtglassloot gebouwd en sluiten qua typologie aan op de bebou-
wing aan de overzijde van deze watergang. De drie-onder-een-kapwoningen zullen de Hooft-
laan begeleiden. 
De nieuwe woningen die georiënteerd zijn op de Hooftlaan, zijn qua woningtype afgestemd op 
de aan de overzijde van de straat gelegen bestaande woningen. De voorgevelbreedte van 5 m 
van de nieuwe woningen sluit aan op de maat van de reeds bestaande woningen. Ook het type 
in de vorm van woningen in een korte rij is afgestemd op de bestaande stedenbouwkundige op-
zet van het blok aan de overzijde.  
Daarnaast wordt door de plaatsing van de nieuwe woningen op een afstand van circa 10 m van 
de rand van de rijweg (de bestaande woningen aan de overzijde liggen al circa 8 m van de rij-
weg) een zeer breed profiel ingevoerd waardoor de ervaring van ruimte behouden zal blijven. 
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In het westelijk deel van het plangebied zullen 18 woningen en een multifunctionele eenheid 
voor geestelijke gezondheidszorg worden gerealiseerd, De Mauritzhof genaamd. De Mauritzhof 
zal bestaan uit een behandelhuis en woongebouw(en). De bebouwing krijgt aan de zijde van 
het bedrijventerrein een maximale goothoogte van 9 m en maximale bouwhoogte van 12 m. De 
overige bebouwing van de Mauritzhof krijgt een maximale goothoogte van 7 m en bouwhoogte 
van 10 m. De woonbebouwing van De Mauritzhof zal qua verkaveling, bouwhoogte en architec-
tuur aansluiten op de nieuwe woningbouw in het Van Goghkwartier en ruimte bieden voor door-
zichten.  
De grondgebonden woningen bestaan allemaal uit twee bouwlagen met een kap. De Mauritzhof 
bestaat gedeeltelijk uit 3 lagen en een kap. De bebouwing zal qua architectuur aansluiten op de 
jaren '30-stijl van de omgeving. Ten zuiden van de multifunctionele eenheid voor geestelijke ge-
zondheidszorg wordt een speel- en groenvoorziening voor de buurt aangelegd. Deze plek zal 
binnen de bestemming Groenvoorzieningen worden mogelijk gemaakt. 

Door de gronden van Deen-Hobu in het plan mee te nemen, wordt een duidelijker stedenbouw-
kundige structuur ingevoerd. Het woongebied rond de Hooftlaan en de R. Visscherlaan wordt in 
principe afgerond en de Mauritzhof zal qua bouwmassa een overgang vormen tussen het be-
drijventerrein en het woongebied.  

De bestaande woonboten zullen op de huidige plek worden behouden. Door de opname van de 
woonboten in dit plan wordt voor de woonboten een eenduidige regeling opgenomen voor zo-
wel Naarden als Bussum. 
Nieuwe woonboten worden echter ter plaatse in de Nagtglassloot niet toegestaan. De woonbo-
ten zullen worden ontsloten via de Hooftlaan en het onbebouwde terrein van de Mauritzhof ter 
plaatse van het Deen Hobuterrein. De nieuwe woningen langs de Nagtglassloot zullen op vol-
doende afstand (minimaal 16 m) van de woonboten worden gerealiseerd. Langs de Nagtglas-
sloot zal tevens een groenstrook worden opgenomen waarin geen gebouwen en bouwwerken 
mogen worden gebouwd. Het hoofdgebouw op het Deen-Hobuterrein zal op een afstand van 
minimaal 17,55 m vanaf woonboot nummer 1 worden gesitueerd. Hiermee is in de bestem-
mingslegging rekening gehouden.  

Conclusie aanvaardbaarheid voor omgeving 
De voorgestelde bebouwing sluit qua woningtypen, bouwhoogten en bebouwingsstructuur aan 
op de omgeving. De aanwezige groen- en waterstructuur wordt zoveel mogelijk behouden, 
waardoor het gebied een ruime opzet heeft en er langs alle randen groene overgangsgebieden 
zijn naar de omliggende bebouwing. Het verkavelingplan is ruimtelijk aanvaardbaar en voorziet 
in een goede ruimtelijke kwaliteit.  
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3. Juridische planbeschrijving 15

Dit hoofdstuk bevat de toelichting op de gekozen planvorm, die van een gedetailleerd bestem-
mingsplan. Tevens geeft het inzicht in de overwegingen die aan de juridische regeling ten 
grondslag hebben gelegen. 

3.1. Planvorm 

Het bestemmingsplan vervult in dit plangebied het planologisch-juridisch kader voor de nieuwe 
ontwikkelingen. Daarnaast vervult dit plan op termijn, wanneer de ontwikkelingen zijn gereali-
seerd, tevens in belangrijke mate een beheers- en gebruiksfunctie. Het beleid is erop gericht de 
functies en het gebruik na de realisatie van het plan te behouden. Gezien de wens van het be-
houd van de beoogde ruimtelijke en functionele structuur, is gekozen voor een gedetailleerde 
planvorm. Binnen deze planvorm zijn alle aanwezige functies in het plangebied voorzien van 
een eigen bestemming en een gedetailleerde bestemmingsregeling, waardoor de ruimtelijke 
kwaliteit in het gebied als zodanig kan worden gerealiseerd, beheerd en behouden.  

Op de plankaart zijn alle functies zodanig bestemd, dat het direct mogelijk is om met het bijbe-
horende renvooi (verklaring van de bestemmingen) te zien welke bestemmingen aan de gron-
den binnen het plangebied gegeven zijn.  

3.2. Bestemmingsregeling 

Hieronder wordt de bestemmingsregeling van de verschillende in het plangebied beoogde func-
ties nader uiteengezet. Allereerst wordt ingegaan op de belangrijkste functie, die van het wo-
nen. Daarna wordt ingegaan op de bestemmingsregeling van het openbaar gebied.  

Het wonen 
De basis voor de bestemming van de woonfunctie wordt gevormd door een regeling, die uit drie 
bestemmingen bestaat: Woondoeleinden, Tuinen en Garages en bergplaatsen.  

De uiteindelijke regeling is het resultaat van de afweging tussen twee aspecten die in elkaars 
verlengde liggen. Enerzijds moet het plan enige flexibiliteit bieden voor de fase van uitvoering 
van de beoogde ontwikkelingen op basis van het stedenbouwkundig-/verkavelingplan. 
Anderzijds bestaat de opgave om reeds een duidelijk kader te bieden ten behoeve van het be-
houd van de gerealiseerde ruimtelijke kwaliteit in de daaropvolgende fase.  

Bij de regelingen gelden de volgende begrippen voor hoofdgebouw en aan- en uitbouwen bij de 
bestemmingen Woondoeleinden: 
- hoofdgebouw: 
 een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmeting of functie als belang
 rijkste gebouw valt aan te merken; 
- aan- en uitbouw: 
 een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderschei-
 den is van het hoofdgebouw. 

Kaartbeeld 
De bestemming Woondoeleinden is in principe toegekend aan de gronden waar de hoofdge-
bouwen met aan- en uitbouwen mogen worden gerealiseerd.  
Ter plaatse van de op de kaart aangegeven nadere aanwijzing (g) gestapeld, dienen de wonin-
gen gestapeld te worden gebouwd. De overige woningen kunnen afhankelijk van de maat van 
de diverse bestemmingsvlakken vrijstaand dan wel aaneen worden gebouwd. 
De voorgevel van de hoofdgebouwen dient in de op de kaart aangegeven voorgevelrooilijn te 
worden gebouwd. Op deze wijze wordt voorkomen dat ongewenste verspringing van de rooilijn 
plaatsvindt. Deze voorgevelrooilijn is tevens de voorgevelrooilijn waarvan in het Besluit bouw-
vergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken sprake is. 
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Om aan te sluiten bij de omgeving dient de dakhelling tussen de 30° en 45° te bedragen. Vrij-
stelling hiervan is mogelijk indien de maximale bouwhoogte niet wordt overschreden. 
Gelet op de marge van 30° en 45° en de woningdiepte is een maximale bouwhoogte van 
11,5 m voldoende. Het woningbouwplan zal evenwel worden getoetst door de Welstandscom-
missie van de gemeenten Naarden en Bussum. Daarbij zal nadrukkelijk gelet worden op de ei-
sen die het beeldkwaliteitplan stelt en op de relatie met de bestaande omgeving. Het vertrek-
punt bij deze toetsing is uiteraard de toegestane maatvoering in het bestemmingsplan. 
Op de gronden met de bestemming Tuinen zijn, met de uitzondering van een erker aan de voor-
gevel van het hoofdgebouw van beperkte omvang, geen gebouwen toegestaan. De diepte van 
de erker mag ten hoogste 1,5 m bedragen en de breedte mag ten hoogste 2/3 van de gevel-
breedte van het hoofdgebouw bedragen. De bouwhoogte van de erker mag ten hoogste de 
hoogte van de tweede bouwlaag bedragen. 

Garages en bergplaatsen 
Op een groot aantal woonpercelen is de bestemming Garages en bergplaatsen opgenomen. 
Om voor de omwonenden duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de plaats en omvang 
van de garages en bergplaatsen op de nieuwe woonpercelen, is op maat bestemd.  

Maatschappelijke doeleinden 
Het terrein met de gebouwen ten behoeve van de gezondheidszorg zijn bestemd voor maat-
schappelijke doeleinden. Binnen de bestemming zijn tevens de benodigde voorzieningen zoals 
groen en parkeren toegestaan. 
Ten behoeve van de flexibiliteit zijn in het bouwvlak twee verschillende bebouwingspercentages 
opgenomen. Op het deel waar het percentage lager is (45%) mag hoger worden gebouwd. Het 
overige deel heeft een hoger percentage, maar een lagere maximale bouwhoogte. Op deze 
wijze wordt tevens de overgang van de bedrijvenlocatie naar de woonomgeving vormgegeven. 
Op de gronden langs de noord- en westzijde van het terrein, die zijn voorzien van de nadere 
aanwijzing (z), mogen geen gebouwen worden gebouwd. Dit om enige afstand te houden van 
de bedrijvenlocatie en de aanwezige woonboten en tevens de ruimte voor ontsluiting en het 
parkeren veilig te stellen. 

Openbaar gebied 
In het openbaar gebied is een aantal daarin passende functies toegestaan. Het gaat daarbij om 
de bestemmingen Verblijfsgebied, Groenvoorzieningen en Water.  
De gebieden met een verkeers- of verblijfsfunctie zijn voor Verblijfsgebied bestemd. Binnen 
deze bestemming is een aantal daarin passende gebruiksvormen toegestaan zoals parkeren, 
groen- en waterpartijen en kleine nutsvoorzieningen en dergelijke.  
De grote eenheden groen met een structurerende functie zijn bestemd voor Groenvoorzienin-
gen. Binnen deze bestemming zijn een beperkt aantal gebruiksvormen toegestaan zoals be-
plantingen, speelvoorzieningen en voet- en fietspaden. Ter wille van de flexibiliteit bij de daad-
werkelijke inrichting van het gebied kan er tevens water worden gerealiseerd. De grote eenhe-
den water met een structurerende functie zijn bestemd voor Water. Ter plaatse van de subbe-
stemming WAs zijn de bestaande woonschepen mogelijk gemaakt. Langs de gronden, met de 
nadere aanwijzing (gw), van het bedrijf GAD is de mogelijkheid opgenomen om geluidswerende 
voorzieningen te plaatsen om geluidshinder van het bedrijf voor de nieuwe zorginstelling te 
voorkomen.  
Langs de Nagtglassloot zijn groenstroken opgenomen met de bestemming Groenvoorzienin-
gen. Deze groenstroken maken onderdeel uit van de tuinen van de nieuwe woningen (de grond 
wordt uitgegeven). Op de plankaart is met een ster (*) aangegeven dat in deze groenstroken 
geen bouwwerken zijn toegestaan. Via privaatrechtelijke inspanningsverplichtingen zal worden 
zeker gesteld dat deze groenstroken ook daadwerkelijk groen worden ingericht.  

Water 
Bestaande waterlopen en nog aan te leggen wateroppervlak zijn opgenomen in de bestemming 
Water. Ook binnen deze bestemming is, ter wille van de flexibiliteit bij de inrichting van het ge-
bied, de mogelijkheid opgenomen voor de aanleg van groen. De bestaande woonschepenlig-
plaatsen zijn geheel in het plan opgenomen. Ter plaatse van de subbestemming WAs (woon-
schepenligplaats) is door de zeer strakke bestemmingslegging bepaald dat de bestaande woon-
schepen positief zijn bestemd en geen ruimte wordt geboden voor nieuwe woonschepen. 
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Ter plaatse van de fietsbrug over de Nagtglassloot, zal een minimale hoogte van 1,5 m boven 
het water moeten worden gewaarborgd. Deze hoogte dient te worden gemeten op het niveau 
van het zomerpeil. Bovendien zal een doorloop van de oever gegarandeerd moeten worden, 
zodat aanwezige fauna zich over de berm langs de sloot kan bewegen.  
Voordat bouwvergunningen worden verleend zal eerst schriftelijk advies bij de waterbeheerder 
worden ingewonnen omtrent de vraag of door voorgenomen bouwactiviteiten het waterstaats-
belang niet onevenredig wordt geschaad. 
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4. Beleidskader 19

De beleidscontext voor de visie op de ontwikkeling van het plangebied wordt gevormd door een 
aantal landelijke, provinciale, regionale en gemeentelijke beleidsrapportages. In dit hoofdstuk is 
het relevante rijks-, provinciaal en regionaal alsmede lokaal beleid beknopt samengevat. 

4.1. Rijksbeleid 

Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (Complete versie, 1999) 
Het bundelingbeleid houdt in dat in gebieden met een grote bevolkingsomvang de groei van de 
behoefte aan huisvesting, werkgelegenheid en voorzieningen wordt opgevangen in stadsge-
westen. Naarden en Bussum vallen binnen de invloedssfeer van stadsgewest Hilversum. Hier-
binnen wordt gestreefd naar een gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad naar 
prijsklasse en grootteklasse. Dit uitgangspunt dient gehanteerd te worden in de besluitvorming 
op stadsgewestelijk niveau over plaats en soort woningen. Verstedelijking vindt plaats in aan-
sluiting op bestaande stedelijke gebieden en infrastructuur. Over de ruimtebehoefte van het 
stadsgewest Hilversum wordt opgemerkt dat deze, naast de benutting van de capaciteit binnen 
het bestaand stedelijk gebied, moet worden opgevangen in Amsterdam en Almere. 

Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (deel 3) (november 2001) 
In januari 2002 is deel 3 van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening verschenen (kabi-
netsstandpunt). Deze rijksnota bevat beleidsvoornemens die ook voor Naarden en Bussum van 
belang zijn. De behandeling van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening is gestaakt. Voor-
alsnog is onduidelijk op welk moment en in welke vorm de Vijfde Nota zal worden vastgesteld.

Contouren 
Om het buitengebied te vrijwaren van bebouwing en om voor langere tijd de grenzen van ver-
stedelijking vast te leggen, zijn de rode contouren geïntroduceerd. In de Vijfde Nota wordt ge-
kozen voor verdere verstedelijking op en aan de randstadring in zogenaamde bundelinggebie-
den en stadsregio's, waaronder het plangebied. Daarbuiten is uitbreiding alleen mogelijk in re-
gionale opvangkernen. Voor de overige kernen moet de rode contour overeenkomen met de 
bebouwingsgrens. Binnen het bestaand stedelijk gebied mag contingentvrij gebouwd worden. 
Voor Naarden en Bussum betekent dit contourenbeleid dat eventuele nieuwe woningen en be-
drijven uitsluitend binnen de bestaande (rode) contouren zullen worden toegestaan. Voor wo-
ningbouw wordt derhalve in de kern zoveel mogelijk gezocht naar inbreidingslocaties. 

Intensivering 
Omdat de ruimte binnen bestaand bebouwd gebied efficiënt moet worden gebruikt, is het rich-
tinggevende uitgangspunt voor alle landsdelen, dat 50% van de vraag naar stedelijke functies 
(waaronder wonen en werken) tot 2015 in het bestaand bebouwd gebied gerealiseerd moet 
worden. In 2003 zullen regiospecifieke verdichtingspercentages worden vastgelegd. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de opvangcapaciteit van het bebouwd gebied 1996. De ruimte-
lijke mogelijkheden voor intensivering en transformatie lopen per stad of kaderwetgebied sterk 
uiteen vanwege onder meer de verschillen in ruimtelijke opbouw, bevolkingssamenstelling ver-
schillen in draagkracht van de markt en bestuurlijke grenzen. 

4.2. Provinciaal en regionaal beleid 

Streekplan Noord-Holland Zuid (2003) 
In het streekplan is het plangebied aangeduid als bestaand stedelijk gebied binnen de rode 
contour. Verstedelijking dient plaats te vinden binnen deze rode contouren. Het uitgangspunt 
voor de bouw voor wonen, werken en voorzieningen is dubbel grondgebruik door intensiveren, 
combineren en transformeren (ICT). 
Naast de grote vraag naar groene woonmilieus, is er ook grote vraag naar stedelijke woonmili-
eus. Van de bestaande capaciteit van 112.000 woningen dienen 58.000 woningen gerealiseerd 
te worden in bestaand stedelijk gebied. Van de dan nog resterende bouwopgave van 54.000 
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woningen voor de periode van 2000 tot 2020, zet de provincie in op realisering van 50% door 
verdergaande binnenstedelijke verdichting (28.000 woningen). Voor de andere circa 50% zijn 
nieuwe uitleglocaties nodig in een totale omvang van 28.000 woningen. Binnenstedelijke wo-
ningbouw en verdichting dienen echter niet ten koste te gaan van de kwaliteit van het woon- en 
leefmilieu in de steden. Bij de bouw van nieuwe woningen moet ervoor worden gezorgd dat het 
bouwproject waar nodig bijdraagt aan de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huur- en 
koopwoningen. Bij (her-)inrichting van het stedelijk gebied wordt gestreefd naar beperking van 
negatieve invloeden op het grondwatersysteem, zowel kwalitatief als kwantitatief. Een functie-
verandering of herinrichting mag niet leiden tot een grotere aan- en afvoer van water. Binnen 
het stedelijk gebied geldt het nieuwe provinciale locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen. 

Wonen en zorg 
Vermaatschappelijking en deconcentratie van de zorg brengen, zeker in combinatie met de ver-
grijzing, ingrijpende veranderingen met zich mee voor de ruimtelijke inrichting en de aard en 
omvang van de woningbehoefte. Waar men voorheen kon volstaan met het specifiek bestem-
men van (grootschalige) locaties voor zorg, moet nu vooral ruimte geboden worden voor huis-
vesting en zorg in centra van wijken en steden. De trend is: van grootschalig en geconcentreerd 
naar kleinschalig en gespreid. In principe gaat het om zelfstandig wonen, ook bij zorgafhanke-
lijkheid. Het deconcentratiebeleid en de vermaatschappelijking genieten brede steun in de sa-
menleving. De extramuralisering leidt tot de toetreding van nieuwe doelgroepen tot de woning-
markt. Daarvoor gaat het merendeels om huisvesting in bijzondere woonvormen in combinatie 
met zorg. Op basis van de regiovisies Zorg faciliteert de provincie afspraken tussen gemeenten, 
partijen in de zorgsector, woningcorporaties en welzijnsinstellingen. 

Regiovisie GGZ Gooi- en Vechtstreek (april 2002) 
De GGZ is bezig met de ontwikkeling van de Mauritzhof voor langdurig zorgafhankelijken in 
Naarden/Bussum. Belangrijk uitgangspunt van de GGZ is vermaatschappelijking; het in staat 
stellen van haar cliënten om zo veel mogelijk actief aan de samenleving deel te (blijven) nemen. 
Zorg dicht bij de eigen leefomgeving is het minst ingrijpend en verdient de voorkeur. 
Het totale zorggebruik in de regio Gooi- en Vechtstreek zal in 2010 naar verwachting met 2% 
toenemen. De capaciteitsplanning wordt gebaseerd op het aantal inwoners. De door het Rijk 
toegestane uitbreidingscapaciteit voor intramurale en deeltijdplaatsen tot 2005 is vastgesteld op 
1,4 promille. Voor Naarden/Bussum komt dit met 50.000 inwoners neer op circa 70 bedden met 
behandelfaciliteiten. 

Regionaal Volkshuisvestingsplan  
Het Regionaal Volkshuisvestingsplan gaat uit van nieuwbouw gericht op doorstroming, met het 
accent op ouderen. Er kan tegemoetgekomen worden aan de regionale woningbehoefte door 
aanpassing en betere verdeling van de bestaande voorraad en nieuwbouw waar dit ruimtelijk 
mogelijk is. Nieuwbouw is de motor voor maximale doorstroming. 

Volkshuisvestelijk convenant regio Gooi- en Vechtstreek (1998) 
Woningcorporaties en gemeenten in de regio hebben een gemeenschappelijke visie ontwikkeld 
op het volkshuisvestingsbeleid. Een van de beleidsuitgangspunten is het vergroten van de 
marktdynamiek, waardoor de huisvestingskansen voor jongeren en starters vergroot worden. 

4.3. Lokaal beleid Naarden en Bussum 

Bussum 

Extra ISV-bijdragen programmagemeenten (maart 2003) 
De provincie Noord-Holland heeft de 14 ISV-programmagemeenten uitgenodigd om projecten 
voor te dragen in verband met de beschikbaarheid van extra ISV-gelden. De gemeente Bussum 
heeft daartoe het project Van Goghkwartier ingediend. De provincie heeft het project als goed 
stedelijk vernieuwingsproject beoordeeld en hiervoor een extra bijdrage gereserveerd.  

Naarden 

Beleidsnota Volkshuisvesting Naarden 2000-2010 
In Naarden is een proces gaande van ontgroening en vergrijzing. Door deze autonome proces-
sen groeit het aantal kleine huishoudens en zal, bij een gelijkblijvende woningvoorraad, de be-
volkingsomvang afnemen. Ondanks deze demografische tendensen wordt getracht, door een 
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gericht sloop- en nieuwbouwbeleid, de bevolkingsomvang in stand te houden. Dit kan bereikt 
worden door bij aanpassingen in de bestaande voorraad en bij nieuwbouw uit te gaan van het 
concept levensloopbestendige woningen. 
Uitgaande van de woningvraag, dienen aanpassingen van de bestaande woningvoorraad en 
nieuwbouw gericht te zijn op de huisvesting van ouderen en in mindere mate starters, het gaat 
hierbij dus om huisvesting van kleine huishoudens. De bestaande woningvoorraad bevat een 
groot aantal eengezinswoningen wat aantrekkingskracht heeft op jonge huishoudens met kinde-
ren. Hiervan uitgaande dient nieuwbouw gericht te zijn op doorstroming vanuit dun bezette, rui-
mere woningen. 

Naarden 

Beleidsprogramma Volkshuisvesting Naarden 2000-2010 
Nieuwbouw moet gericht zijn op kleine huishoudens (ruime 3- à 4-kamerwoningen), doorstro-
mingsgericht (ouderen) en levensloopbestendig zijn. In het plan Van Goghkwartier wordt bo-
venstaande doelstelling niet gehaald. Van de 62 woningen op Naardens grondgebied zijn er 10 
bedoeld voor kleine huishoudens: de appartementen op de locatie van het voormalige Wilme-
rink & Mullergebouw.  
Het is stedenbouwkundig echter niet gewenst om in dit plan voornamelijk kleine woningen te 
realiseren: de bouwvorm van kleine woningen/etagebouw sluit onvoldoende aan op de be-
staande, omringende wijk met enkel laagbouwwoningen. Bovenstaande wordt acceptabel ge-
acht omdat de overige thans in voorbereiding of in ontwikkeling zijnde woningbouwplannen in 
Naarden ook gericht zijn op kleine huishoudens. Eén project (prinses Marijkehof) bevat zelfs 
uitsluitend woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Het plan voorziet wel in de reali-
satie van zorgplaatsen. 

Beeldkwaliteitplan Van Goghkwartier (mei 2001) 
Het beeldkwaliteitplan biedt een samenhangend pakket van intenties, aanbevelingen en richtlij-
nen voor het veiligstellen, creëren en verbeteren van de beeldkwaliteit in het Van Goghkwartier. 
Hiertoe zijn bestaande beelddragers geïnventariseerd en gewaardeerd. Aan de hand hiervan 
zijn randvoorwaarden opgesteld voor de ontwerpers en is voor de omwonenden en andere be-
langhebbenden een beeld geschetst van de architectuur en omgevingssfeer die zij kunnen ver-
wachten. Uitgangspunt voor het plangebied is dat de vormgeving en architectuur een eenheid 
moeten vormen, die qua variatie aansluit bij de bebouwingsintensiteit en kwaliteit van de omge-
ving. Om dit te bereiken zijn in het beeldkwaliteitplan een vijftal doelstellingen geformuleerd: 
1. integrale benadering (het plan dient zich te voegen naar de omgeving waarin het is inge-

bed); 
2. eenheid in ruimte en architectuur (de verschillende functies op het terrein dienen in het 

ruimtelijk en architectonisch beeld op elkaar te worden afgestemd en een eenheid te vor-
men); 

3. harmonie tussen natuur en bebouwing (aandacht voor overgangen tussen bebouwd en 
onbebouwd/waardevolle groenzones dienen geen verkeersfunctie te krijgen); 

4. verkeersaspecten (hoofdontsluitingen dienen begeleid te worden door groenstroken en bo-
menrijen/parkeren, opslag van afval en huisvuil zoveel mogelijk op eigen terrein of onder-
gronds); 

5. overgang openbaar/privé (overgangen dienen mee ontworpen te worden).
Hierbij vormt de bebouwing op het bedrijventerrein geen aanleiding om de doelstelling van maat 
en schaal van het wonen binnen het heersende beeld van de omliggende woongebieden te 
verlaten. 
Het woningbouwplan en het plan voor de zorginstelling zal worden getoetst door de Welstands-
commissie waarbij nadrukkelijk zal worden gelet op wat is verwoord in het beeldkwaliteitplan. 

Naarden 

Groenstructuurplan Naarden (1992) 
Het plangebied maakt deel uit van een gebied dat is aangemerkt voor de inrichtingsvorm Lanen 
en waterlopen. Het stelsel van waterlopen maakt onderdeel uit van het duurzame raamwerk 
van deze inrichtingsvorm. Hiervoor wordt de ontwikkeling van natuurwaarden in en langs het 
water voorgesteld, passend bij het karakter van de wijk. De oeverlopen met een formeel karak-
ter behouden een formele inrichting. Aan de achterkanten van huizen en grote gebouwen krij-
gen de oevers een informeel karakter. 
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Bussum 
Bussum 2015, een ontwikkelingsschets (1992) 

In deze visie van de gemeente Bussum is een groene as aangegeven door het stedelijk gebied 
van Bussum. Vanuit de Bussumse visie is voortzetting van deze as via de Mauritzgronden in 
Naarden gewenst. 

4.4. Conclusie 

Gezien de behoefte aan woningbouw en zorgplaatsen in de gemeenten Naarden en Bussum en 
de relatief centrale ligging van de locatie is uiteindelijk het belang van woningbouw en het zorg-
belang ook in context met de omgeving doorslaggevend. Naast de behoefte aan woningbouw 
genereert het zorgcomplex, naast de nodige zorgplaatsen, tevens een relatief groot aantal ar-
beidsplaatsen dat passend is in een woonomgeving. De functiewijziging van bedrijventerrein 
naar een woon- en zorggebied is daarom niet alleen van belang voor de locatie zelf maar ook 
voor het hele grondgebied van Naarden en Bussum.  
De voorgestane woningbouw en de bouw van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg in 
het plangebied passen in het huidige en voorgestane beleid. Tevens wordt in navolging van het 
beleid rekening gehouden met de groene as. 
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5. Programma 23

Het programma voor het Van Goghkwartier bestaat uit verschillende functies. Dit hoofdstuk 
geeft een beschrijving van de diverse programmaonderdelen, te weten het wonen, de zorgin-
stelling en het verkeer en parkeren, met daarbij de onderbouwing van het programma.  

5.1. Wonen 

In het Van Goghkwartier zullen 70 grondgebonden woningen worden gerealiseerd. Er wordt in 
het stedenbouwkundig plan uitgegaan van 50 twee-onder-een-kapwoningen, 6 drie-onder-een-
kapwoningen, 6 vrijstaande woningen en 8 rijenwoningen (in twee rijen van 4). Ter plaatse van 
het bestaande Wilmerink & Mullergebouw zullen 10 appartementen worden gerealiseerd. 

De ontwikkeling van de nieuwbouw in het Van Goghkwartier sluit aan bij het beleid, zoals be-
schreven in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, waarin zuinig ruimtegebruik met be-
houd van ruimtelijke contrasten en kwaliteiten een belangrijk uitgangspunt is. Uit het contouren-
beleid van de Vijfde Nota volgt voor Naarden en Bussum, dat nieuwe woningen en bedrijven 
uitsluitend binnen de bestaande rode contouren worden toegestaan. In het Streekplan Noord-
Holland Zuid (2003) wordt het provinciaal beleid verwoord. De stedelijke ontwikkeling is geba-
seerd op de principes van het compacte stadsbeleid. Dit houdt in dat de woningbehoefte en de 
ruimtebehoefte van werkfuncties en voorzieningen in eerste instantie worden opgevangen in 
bestaand stedelijk gebied. Dit kan door middel van verdichting, intensivering van het ruimtege-
bruik en herstructurering. In het Streekplan zijn voor Naarden en Bussum contouren opgeno-
men. Deze contouren geven de grenzen aan van de verstedelijkingsmogelijkheden. De contou-
ren hebben betrekking op alle stedelijke ontwikkelingen die ruimte eisen. Buiten de contouren 
mag geen verdere verstedelijking plaatsvinden. Naarden en Bussum hebben beperkte bouw-
mogelijkheden gezien de ligging nabij het Groene Hart, het Naardermeer en de rijksweg A1. Dit 
betekent dat voor bouwprojecten zoveel mogelijk binnen de bestaande kernen naar inbrei-
dingslocaties moet worden gezocht. Het Van Goghkwartier is een dergelijke inbreidingslocatie. 

5.2. Centrum voor geestelijke gezondheidszorg 

Een belangrijke doelstelling voor de ontwikkeling van het Van Goghkwartier is het realiseren 
van een combinatie van wonen en werken. Dit wordt bereikt doordat, door de Symfora Groep 
(regionale centra voor geestelijke gezondheidszorg), in het plangebied een regionaal centrum 
voor geestelijke gezondheidszorg wordt gerealiseerd. Dit centrum, De Mauritzhof genaamd, 
wordt een multifunctionele eenheid bestaande uit een behandelhuis en woonbebouwing en 
heeft een vloeroppervlakte van circa 5.000 m². 

Door de realisatie van dit centrum wordt (deels) voorzien in de behoefte aan opnamemogelijk-
heden voor psychiatrische patiënten in de Gooi- en Vechtstreek. Bovendien sluit deze ontwik-
keling aan bij het beleid van de Symfora Groep om de geestelijke gezondheidszorg te decentra-
liseren.  

Psychiatrische patiënten willen dichter bij hun eigen woonplaats worden behandeld. Behande-
ling mag zo min mogelijk inbreuk maken op het normale leefpatroon van de patiënten. Het is 
belangrijk dat de terugkeer naar de maatschappij na een opname wordt vergemakkelijkt. Om 
die redenen is het gewenst dat de zorg daar wordt geboden waar de patiënten en hun familie 
wonen. De voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn en dus binnen de regio verspreid wor-
den gesitueerd. Hierdoor kunnen de centra ook beperkt blijven in omvang.  
Op het Van Goghkwartier zal een centrum worden gerealiseerd voor de doelgroep "langdurige, 
zorgafhankelijke patiënten". 
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5.3. Verkeer en parkeren 

Ontsluiting gemotoriseerd verkeer 
Het ontwerp van de verkeersontsluiting van het plangebied is gebaseerd op drie uitgangspun-
ten: leefbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit zoals beschreven in het rapport "Auto-ontsluiting 
ontwikkelingsproject Van Gogh Kwartier Naarden/Bussum, herziening 1999", (Goudappel Cof-
feng, 1999). 
Het plangebied zal via een zo kort en logisch mogelijke route worden aangetakt op de belang-
rijkste lokale ontsluitingswegen (Brediusweg, Brinklaan, Lambertus Hortensiuslaan en Godelin-
deweg). De afstand tot deze wegen is zeer kort en derhalve relatief eenvoudig te realiseren.  
Hierbij zullen zo min mogelijk potentieel onveilige situaties ontstaan en zal de verkeersintensiteit 
in de woonwijk zo beperkt mogelijk moeten worden gehouden.  
Het ontwerp voor de ontsluiting gaat uit van een aantal buurten die op een eigen wijze worden 
ontsloten op de doorgaande wegen. Deze interne ontsluitingen (erfontsluitingswegen) zijn niet 
op elkaar doorgekoppeld, zodat doorgaand autoverkeer onmogelijk is. Dit voorkomt de vorming 
van sluiproutes en vrachtverkeer door de wijk en beperkt de intensiteit. Daarnaast zal de snel-
heid van het autoverkeer beperkt blijven.  
Het noordelijk deel van het gebied kan via de Rubenslaan of de Jan ter Gouwweg worden ont-
sloten op de Godelindeweg. Het zuiden van het gebied ontsluit deels op de Brediusweg en 
deels op de Hooftlaan, de Brinklaan en de Lambertus Hortensiuslaan. Aandachtspunt hierbij is 
het momenteel geldende eenrichtingsregime tussen de Vaartweg en de Hooftlaan. 

Uit het rapport van Goudappel Coffeng blijkt dat de realisatie van een regionaal centrum voor 
geestelijke gezondheidszorg op het terrein van zeer beperkte invloed is op de te verwachten 
toekomstige verkeersintensiteiten in en rond het gebied.  

Binnen het plangebied kan door middel van snelheidsremmende en attentieverhogende maatre-
gelen ter hoogte van de kruisingen de verkeersveiligheid worden gewaarborgd. Door middel 
van de handhaving van een "knip" in de ontsluitingsroute wordt tevens voorkomen dat vracht-
verkeer van het bedrijventerrein "De Nieuwe Vaart" en het verkeer voor het gezondheidscen-
trum door de woonomgeving via de Hooftlaan naar de Brediusweg rijdt. De woningen op het 
Marchausseeterrein worden ontsloten via de Hooftlaan-Zuid/Brediusweg. 
Bij de vervanging van de riolering op de Hooftlaan in de toekomst zal de inrichting van de 
Hooftlaan worden aangepast en kunnen op de kruisingen met de woonstraten snelheidsrem-
mende en attentieverhogende maatregelen worden aangelegd.  

Langzaam verkeer 
De wegenstructuur voor het voet- en fietsverkeer kent een fijnmaziger structuur. Er zijn op ver-
schillende plekken doorsteken gemaakt om de directheid te bevorderen. De langzaamverkeers-
structuur kent wel overal een doorgaand karakter om zo de aantrekkelijkheid van voet- en fiets-
verplaatsingen te vergroten.  
De oost-westverbinding wordt mogelijk gemaakt door een fietsbrug over de Nagtglassloot 
waardoor een verbinding wordt gemaakt tussen de Hooftlaan en de Paulus Potterlaan.  
De noord-zuidverbinding wordt gelegd tussen de Jan ter Gouwweg en het zuidelijk deel van de 
Paulus Potterlaan. De knip in de wegenstructuur voor gemotoriseerd verkeer op het Wilmerink 
& Mullerterrein zal namelijk wel een doorgaand karakter hebben voor langzaam verkeer.  

Parkeren 
In het plan is voor alle woningen uitgegaan van 1,8 parkeerplaats per woning. Deze norm is 
voldoende voor de twee-onder-een-kapwoningen om capaciteitsproblemen met betrekking tot 
het parkeren te voorkomen en ruim voldoende voor de rijenwoningen en appartementen. Een 
deel van de woningen krijgt een eigen garage. In het plan is ervan uitgegaan dat de oprit als 
1 parkeerplaats kan worden meegerekend en de garage als 0,5 parkeerplaats. Privaatrechtelijk 
zal worden vastgelegd dat geparkeerd dient te worden op de oprit. De overige parkeerplaatsen 
worden in het openbaar gebied gerealiseerd. 

In totaal worden er voor het regionaal centrum voor geestelijke gezondheidszorg circa 50 par-
keerplaatsen gerealiseerd.  
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De parkeerbehoefte voor het Regionaal Centrum voor geestelijke gezondheidszorg kan worden 
verdeeld in een behoefte van circa 40% voor het personeel, 35% voor bezoekers en 35% voor 
ambulante behandelingen. Het parkeergedrag zal gezien de functie naar verwachting het mid-
den houden tussen dat van een verpleeg-/verzorgingstehuis en een ziekenhuis. Op grond van 
de kentallen uit het ASVV 1996 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouw-
de kom) en de publicatie "Parkeerkencijfers -basis voor parkeernormering" van het C.R.O.W. 
(publicatie 182, 2003), is uitgegaan van een kental van 1,0 parkeerplaats per bed. Uitgaande 
van de verwachte 50 bedden, zal derhalve worden voorzien in circa 20 parkeerplaatsen ten be-
hoeve van het personeel, 15 ten behoeve van bezoekers en 15 parkeerplaatsen voor ambu-
lante behandelingen.  
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6. (Milieu)onderzoek 27

Naar aanleiding van de geformuleerde gebiedsvisie heeft nader onderzoek plaatsgevonden ten 
aanzien van wegverkeerslawaai, industrielawaai, bedrijven in de nabijheid van het plangebied, 
luchtkwaliteit, bodem, water, archeologie, leidingen en ecologie. Dit hoofdstuk bevat de uitkom-
sten van de onderzoeken met de randvoorwaarden die daaruit voortvloeien. 

6.1. Wegverkeerslawaai 

Wegverkeerslawaai 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) bevinden zich langs alle wegen geluidszones, met 
uitzondering van: 
- woonerven; 
- 30 km/h-gebieden; 
- wegen waarvan op grond van de door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart 

vaststaat dat de geluidsbelasting op de gevels van aanliggende woningen op 10 m uit de 
as van de meest nabijgelegen rijstrook 50 dB(A) of minder bedraagt. 

Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van nieuwe ge-
luidsgevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld woningen en centra voor geestelijke gezondheids-
zorg) aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. Volgens artikel 74 van de Wet geluidhinder is 
de breedte van een geluidszone afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg 
(stedelijk of buitenstedelijk). 

Het nieuwbouwplan voor het Van Goghkwartier bestaat onder andere uit de nieuwbouw van cir-
ca 80 woningen en een centrum voor geestelijke gezondheidszorg en bevindt zich in de ge-
luidszone (200 m) van de Brediusweg, Hooftlaan en de Brinklaan, gelegen in de gemeente Bus-
sum. 
Binnen de zones van gezoneerde wegen mag de gevelbelasting van nieuw te bouwen geluids-
gevoelige objecten niet meer bedragen dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
Door ingenieursbureau DGMR is akoestisch onderzoek verricht naar de geluidsbelasting op de 
geprojecteerde bestemmingen (nr. L.2002.1054.03.N001, d.d. 23 april 2003). Deze berekenin-
gen zijn uitgevoerd met Standaard Rekenmethode II (SRM II) op grond van het Reken- en 
Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002. 
Hieruit blijkt dat de gevelbelasting ten gevolge van het verkeer op de Brediusweg, de Hooftlaan 
en de Brinklaan bij alle woningen en het centrum voor geestelijke gezondheidszorg uit het 
nieuwbouwplan, de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet overschrijdt. 

Het genoemde onderzoek is nog gebaseerd op het vorige stedenbouwkundig ontwerp voor het 
Deen Hobuterrein en Marrechausseeterrein. Door de verplaatsing van de bouwblokken (om-
draaien zorginstelling en woningen) binnen de plangrenzen, zullen de gevelwaarden ten ge-
volge van het wegverkeer op de Hooftlaan en de Brinklaan (nergens meer dan 29 dB(A), inclu-
sief aftrek artikel 103 Wgh) nauwelijks veranderen, aangezien de afstand tussen de rooilijn van 
de woningen en de wegen slechts beperkt toeneemt. 
Ten gevolge van het wegverkeer op de Brediusweg is ten opzichte van het uitgevoerde onder-
zoek een lichte toename van het geluidsniveau mogelijk, aangezien de rooilijn dichter naar de 
weg komt te liggen (circa 50 m). Omdat er echter sprake is van een grote afstand tussen de ge-
projecteerde woningen en de Brediusweg (circa 150 m) en afschermende bebouwing aanwezig 
is in het tussenliggende gebied, zal de toename beperkt van omvang zijn. In het onderzoek was 
sprake van een gevelbelasting van slechts 16 dB(A). Hierdoor kan geconcludeerd worden dat 
de voorkeursgrenswaarde nergens binnen het plangebied zal worden overschreden.  
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6.2. Bedrijven (in en nabij het plangebied) 

Om een goed woon- en leefklimaat voor de nieuwe gevoelige functies (woningen en zorginstel-
ling) te kunnen waarborgen en om ervoor te zorgen dat de bestaande bedrijven ook na de 
komst van deze functies goed kunnen blijven functioneren, is ten behoeve van dit bestem-
mingsplan onderzoek verricht naar de huidige en in de toekomst te verwachten milieu-invloed 
van bedrijven in en nabij het plangebied. 

Bedrijven in het plangebied 
In het plangebied is momenteel één bedrijf gevestigd. Dit bedrijf zal worden geamoveerd ten 
behoeve van de woningbouwontwikkeling en de bouw van de zorginstelling. 

Bedrijven in de omgeving van het plangebied 
Ten westen van het plangebied is het bedrijventerrein De Nieuwe Vaart gelegen. In het plange-
bied worden verschillende gevoelige functies mogelijk gemaakt; nieuwe woningen en een cen-
trum voor geestelijke gezondheidszorg. Om na te gaan of deze nieuwe functies mogelijk zijn 
zonder in conflict te komen met de bedrijfsactiviteiten op het bedrijventerrein zijn twee onder-
zoeken uitgevoerd: 
- uit bijlage 1 blijkt dat geluid rond dit bedrijventerrein het meest bepalende milieuaspect is in 

de omgeving; daarom is allereerst een akoestisch onderzoek uitgevoerd; 
- voor de overige milieuaspecten is daarnaast aanvullend onderzoek uitgevoerd met behulp 

van richtafstanden uit de literatuur en informatie uit de geldende milieuvergunningen.  

Uit dit onderzoek blijkt dat bij de woningen en het geplande centrum voor geestelijke gezond-
heidszorg een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd en dat de bedrijven niet in 
hun bedrijfsvoering beperkt worden. Bovendien worden enkele akoestische maatregelen getrof-
fen nabij de geprojecteerde zorginstelling. Vanuit akoestisch oogpunt zijn deze maatregelen niet 
strikt noodzakelijk, maar deze dragen wel bij aan een betere milieukwaliteit bij het zorgcentrum, 
met name bij de parkeerzone (zoals geen zicht op vertrekkende/aankomende vrachtauto's, be-
perking geluidshinder). Deze maatregelen hebben geen negatieve gevolgen voor het functione-
ren van de betreffende bedrijven. 

Akoestisch onderzoek 
Het uitgevoerde akoestische onderzoek1) brengt de geluidsbelasting van alle bedrijven in beeld, 
waarbij tevens rekening wordt gehouden met bekende uitbreidingsplannen van bedrijven. Het 
onderzoek wijst uit dat de geluidsbelasting van de meeste bedrijven geen beperkingen oplevert 
voor de beoogde zorginstelling en woningen. Om een goed woon- en leefklimaat bij de zorgin-
stelling op het voormalige terrein van Deen-Hobu te waarborgen, zijn in relatie tot de remise van 
de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD) aan de Hooftlaan wel nadere maatregelen aanbevo-
len. 

Tussen de remise van GAD en de geprojecteerde zorginstelling is een geluidsscherm noodza-
kelijk in hoogte oplopend van 2,5 naar maximaal 5 m. Door de ruimtelijke opzet van dit bestem-
mingsplan is voldoende veiliggesteld dat de zorginstelling zonder belemmeringen voor de con-
form geldende milieuvoorwaarden (milieuvergunning) kan worden gerealiseerd.

2)

Nadere verkenning overige milieuaspecten bedrijven 
Om de overige milieuaspecten te beoordelen is onderzoek verricht aan de hand van geldende 
richtafstanden en milieuvergunningen. In eerste instantie is bekeken welke richtafstanden er 
voor de betreffende bedrijven gelden op basis van de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzone-
ring". Deze afstanden zijn vergeleken met de werkelijke afstand tot bestaande en geprojecteer-
de gevoelige functies (zie bijlage 1). Uit deze inventarisatie komen drie bedrijven naar voren 
waar de geprojecteerde zorginstelling op kortere afstand is gelegen dan de richtafstand (voor 
andere milieuaspecten dan geluid) aangeeft en waar ook de reeds bestaande woningen niet al 
op een nog kleinere afstand zijn gelegen.  

                                                     
1)  DGMR, ontwikkelingslocatie Van Goghkwartier Bussum-Naarden, akoestisch onderzoek gewijzigde locaties wonin- 
 gen en geestelijk gezondheidscentrum, 10 september 2004.
2)  Voor het bedrijf Imprimo is inmiddels duidelijk dat de reeds geldende milieuvergunning in de toekomst zal blijven 

vigeren. Uit deze milieuvergunning blijkt dat de geluidsbelasting van dit bedrijf geen beperking oplevert voor de 
geplande woningbouw.
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Het betreft de volgende bedrijven: 
- GAD, De Nieuwe Vaart 2 (scheidingsstation voor opslag afval (exclusief groente- en fruitaf-

val)); 
- Hilhorst Afvalstoffen BV, De Nieuwe Vaart 3 (opslag en verwerking papier, sorteren van 

lompen en metalen, vernietigen van archiefpapier en bewaren van afvalaccu's); 
- Imprimo BV, Hooftlaan 65 (drukkerij).  

Voor deze bedrijven zijn ook de betreffende milieuvergunningen of geldende Algemene Maatre-
gelen van Bestuur bekeken, om te bezien of de geprojecteerde zorginstelling gerealiseerd kan 
worden zonder de (toekomstige) bedrijfsvoering van de betreffende bedrijven te beperken. Ge-
concludeerd is dat ook de overige milieuaspecten geen belemmering vormen voor de beoogde 
bouw van de zorginstelling. 

6.3. Luchtkwaliteit 

In de nabijheid van wegen kan sprake zijn van lokale luchtverontreiniging als gevolg van de uit-
stoot van wegverkeer. Deze luchtverontreiniging kan negatieve effecten op de gezondheid heb-
ben. Op 19 juli 2001 is een Besluit luchtkwaliteit (gebaseerd op artikel 5.1 van de Wet milieube-
heer) in werking getreden, waarin de normen ten aanzien van verschillende stoffen aangepast 
zijn aan Europese regelgeving. Bij nieuwe gevoelige functies langs wegen mag er geen sprake 
zijn van een overschrijding van de grenswaarden van de verschillende stoffen zoals opgeno-
men in het Besluit. Het Besluit luchtkwaliteit heeft betrekking op zwaveldioxide, stikstofdioxide, 
stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood.  
Het plangebied is op iets meer dan een kilometer afstand van de A1 gelegen. Op een dergelijke 
afstand is de bijdrage aan de concentratie luchtverontreinigende stoffen ter plaatse van het 
plangebied miniem. Relevante wegen voor luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied zijn 
de Brediusweg, de Hooftlaan en de Paulus Potterlaan. 

De Hooftlaan en de Paulus Potterlaan hebben in de toekomst (2010) naar verwachting een ver-
keersintensiteit van respectievelijk 2.800 en circa 2.100 mvt/etmaal. Deze intensiteiten zijn der-
mate laag, dat zonder berekeningen kan worden vastgesteld dat het aspect luchtkwaliteit bij 
deze wegen geen belemmeringen vormt voor de toekomstige woningbouw in het plangebied. 
De intensiteit op de Brediusweg bedraagt wel meer dan 6.000 mvt/etmaal, namelijk 12.600 
mvt/etmaal. De afstand tot de nieuwe woonbebouwing bedraagt circa 35 m. Het programma 
waarmee luchtverontreiniging veroorzaakt door wegverkeer wordt berekend (het CARII-pro-
gramma1) kan slechts berekeningen uitvoeren tot een afstand van 30 m van de wegas. Op een 
grotere afstand is het echter niet meer aantoonbaar dat mogelijke luchtverontreiniging veroor-
zaakt wordt door de uitstoot van verontreinigde stoffen door het wegverkeer op de betreffende 
weg. Hierdoor kan worden vastgesteld dat het aspect luchtkwaliteit als gevolg van het verkeer 
op de Brediusweg geen belemmering vormt voor de toekomstige woningbouw in het plange-
bied. 

6.4. Bodem 

Volgens artikel 9 van het Besluit op de ruimtelijke ordening hebben burgemeester en wethou-
ders, in verband met de uitvoerbaarheid van het plan, onder meer onderzoek laten verrichten 
naar de bodemgesteldheid in het plangebied. Voor de ontwikkelingen die in het plangebied mo-
gelijk worden gemaakt, zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Het betreft een vier-
tal, hierna te noemen, onderzoekslocaties in het plangebied. In aansluiting op de diverse bo-
demonderzoeken heeft er begin 2003 een actualiserend bodemonderzoek plaatsgevonden. In 
juni 2003 is een nader bodemonderzoek verricht. Voor de ligging van de locaties wordt verwe-
zen naar figuur 3. 

                                                     
1)

  Calculation of Air pollution from Road traffic, versie 2.0, d.d. april 2003.
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Conclusies 
Deellocatie 1 

Wilmerink & Mullerterrein, perceel ter plaatse van de Jan ter Gouwweg 147 te Naarden. 
De in 1993 aangetoonde matige grondwaterverontreiniging met minerale olie ter plaatse van 
deellocatie 1 is in het actualiserend bodemonderzoek van januari 2003 niet meer aangetroffen. 

Deellocatie 2 
Mauritzgronden, braakliggend terrein ter plaatse van de Paulus Potterlaan te Naarden. 
Waarschijnlijk als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is een matig tot sterke bo-
demverontreiniging (DDT/DDE/DDE(som)) aangetroffen. Voor het verwijderen van de met 
DDT/DDD/DDE verontreinigde grond zal een saneringsplan opgesteld worden. 

Deellocatie 3 
Marechausseekazerne (voormalig) ter plaatse van de Hooftlaan 22-26 te Bussum. 
Voor het verwijderen van de geconstateerde immobiele verontreiniging in de grond met PAK en 
zware metalen wordt een saneringsplan opgesteld, teneinde deze verontreiniging te verwijde-
ren.  

Deellocatie 4 
Deen's Grossierderij, ter plaatse van de Hooftlaan 28 te Bussum. 
Ter plaatste van deellocatie 4 is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging in de 
zin van de Wet bodembescherming. De locatie is naast enkele puntbronnen, voor 1/3 deel dif-
fuus heterogeen verontreinigd met PAK en zware metalen. Voor de aangetroffen verontreinigin-
gen wordt een saneringsplan opgesteld. Het gaat hierbij om de verontreiniging met EOX ter 
plaatse van deellocatie 7.1 en 7.5. Voor de locatie met minerale olie verontreinigde grond (deel-
locatie 1.2) zal eveneens een saneringsplan opgesteld moeten worden. Wat betreft de ter plaat-
se aanwezige immobiele verontreiniging PAK en zware metalen op circa 1/3 van de locatie, zal 
ook een saneringsplan opgesteld worden. 

Teneinde een definitieve uitspraak te kunnen doen over de ernst van de aangetroffen verontrei-
niging en de urgentie van de sanering daarvan, heeft het bevoegde gezag, in casu de provincie 
Noord-Holland, inmiddels aangegeven een aantal aanvullende gegevens nodig te hebben, te 
weten: 
- asbestonderzoek volgens NEN 5707. In de uitgevoerde onderzoeken is geen aandacht 

aan het voorkomen van asbest op de locatie besteed (hoewel bodemvreemd materiaal is 
aangetroffen); 

- afperking van de aangetroffen verontreiniging in grond en grondwater tot een gehalte rond 
de streefwaarde; deze gegevens heeft de provincie nodig voor een juiste beoordeling van 
de ernst van de verontreiniging; 

- gegevens over de stroomrichting van het freatisch grondwater op de onderzochte locaties; 
- gegevens over de urgentie/actuele risico's van de bodemverontreiniging; in het nader on-

derzoek zijn de risico's niet bepaald; 
- een interpretatie van de resultaten met betrekking tot de relatie bronnen/oorzaken en ge-

valsdefinitie en een conclusie met betrekking tot vaststelling van ernst en urgentie; 
- situatietekening waarop de streef- en interventiewaardecontouren zijn ingetekend. 

In het kader van het bevoegd gezag, heeft in casu de provincie, heeft nader onderzoek plaats-
gevonden. 

6.5. Water 

Huidige situatie 
Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is verantwoordelijk voor het waterbe-
heer in het plangebied. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de Dienst Riolering en 
Waterhuishouding Amsterdam (DWR). 
Het plangebied heeft een zandige bodem en ligt op de overgang van het infiltratiegebied 't Gooi 
en lager gelegen gronden aan de oevers van het IJsselmeer. Het plangebied wordt voor een 
groot deel omringd door brede watergangen. Het gaat hierbij om water dat behoort tot het boe-
zemstelsel van afwateringsgebied 's Gravenlandsevaartboezem. Het boezemwater staat in 
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open verbinding met de vestinggrachten van Naarden. Van daaruit wordt overtollig water via de 
Naardertrekvaart afgevoerd en bij Muiden uitgeslagen op het IJmeer.  
Het plangebied is gerioleerd. Het rioolwater wordt via een rioolpersleiding (buiten plangebied) 
afgevoerd naar de rioolwaterzuivering Horstermeer. 

Toekomstige situatie 
Watertoets 

Met het oog op de verwachte klimaatveranderingen en ten behoeve van een duurzaam water-
beheer, moeten ruimtelijke plannen het proces van de watertoets doorlopen. Deze heeft tot doel 
ervoor te zorgen dat de beoogde ontwikkeling geen negatief effect heeft op de waterhuishou-
ding en waar mogelijk kansen voor verbetering worden benut. 
Tijdens de voorbereiding van dit plan is twee maal met de waterbeheerders overlegd (respec-
tievelijk 16-04-2003 en 13-11-2003). Naar aanleiding van het eerste overleg heeft de waterbe-
heerder een wateradvies opgesteld met waterhuishoudkundige aandachtpunten voor het plan. 
Deze zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in het voorontwerpbestemmingsplan. De waterbeheer-
der heeft in het kader van het artikel 10 BRO-overleg een reactie opgesteld, waaruit bleek dat 
voor een goede inpassing van water nog een aantal aanvullende afspraken nodig waren. Met 
name op het gebied van waterberging. Op basis van de tijdens het tweede overleg gemaakte 
afspraken heeft de waterbeheerder schriftelijk ingestemd met het plan. Uiteraard wordt de wa-
terbeheerder betrokken bij de verdere detaillering van het plan. 

Toekomstige waterhuishouding 
De bestaande waterstructuur in het plangebied blijft behouden. Het aandeel verharding neemt 
toe (2.772 m² extra verharding). Zoals afgesproken met de waterbeheerder, wordt deze toe-
name aan verharding gecompenseerd (10% van de extra verharding)  door het realiseren van 
287 m² extra oppervlaktewater.  
Vanuit waterkwaliteitsoogpunt (meer circulatie) had het de voorkeur dat de thans doodlopende 
watergang werd verbonden met de Nagtglassloot. Realiseren van deze verbinding veroorzaakt 
zodanige schade aan de aanwezige en te behouden groenstructuur, dat ervoor is gekozen deze 
verbinding achterwege te laten. 
Bij de herinrichting van het openbaar groen worden de oevers, waar mogelijk en voorzover dat 
nog niet het geval is, natuurvriendelijk ingericht. Schoon, verhard oppervlak (daken en wegen) 
wordt afgekoppeld van de riolering. Hiermee wordt de riolering niet belast met schoon hemel-
water. Het afgekoppelde hemelwater wordt bij voorkeur afgevoerd naar een infiltratievoorzie-
ning (zoals een wadi) of direct afgevoerd naar het oppervlaktewater. Een infiltratievoorziening 
heeft als voordeel dat water langer in het gebied wordt vastgehouden, gebruik wordt gemaakt 
van berging in de bodem en piekafvoeren naar het oppervlaktewater worden afgevlakt. Conform 
de normen van de waterbeheerder kan het hemelwater naar het oppervlaktewater worden afge-
voerd, zonder dat het eerst door een helofytenfilter wordt geleid. Bij de detailuitwerking zullen 
met de waterbeheerder afspraken worden gemaakt over de wijze van afkoppelen. 

6.6. Cultuurhistorie 

In 1998 is het Verdrag van Malta totstandgekomen. Doelstelling van het verdrag is de bescher-
ming en het behoud van archeologische waarden. Ter uitvloeisel van dit verdrag wordt in het 
kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch erfgoed meegewogen zo-
als alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol spelen. 

In 2003 is door ArcheoLogic een bureau-inventarisatie uitgevoerd gericht op de mogelijke ar-
cheologische verwachtingswaarde van het plangebied. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen 
dat het plangebied is afgegraven vóór de 19

e
 eeuw, en dat hierna het grondgebruik heeft be-

staan uit landbouw, bos en weide alvorens hier een woonwijk werd gerealiseerd. De aanleg van 
deze woonwijk (na 1926) is naar verwachting eveneens gepaard gegaan met een verdere ver-
storing van de ondergrond. Samengevat betekent dit dat er voor het plangebied geen archeolo-
gische verwachting geldt.  
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6.7. Leidingen 

In het plangebied zijn geen planologisch relevante leidingen aanwezig. 

6.8. Ecologie 

Deze paragraaf behandelt het onderzoek inzake de gevolgen van de voorgenomen ontwikkelin-
gen voor de in en rond het plangebied aanwezige ecologische waarden. Daarbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen beschermde gebieden enerzijds en soorten die een beschermde status 
genieten ingevolge de Flora- en faunawet anderzijds. De soortbeschrijving is gebaseerd op het 
door Royal Haskoning in 2003 verrichte ecologische onderzoek (bijlage 2). 

Plangebied in omgeving 
Het plangebied ligt ingeklemd tussen de bebouwing van Naarden en Bussum. Het gebied be-
staat uit twee delen: het noordelijk deel rond het pand aan de Jan ter Gouwweg en het zuidelijk 
deel, omsloten door sloten. De noordwestelijke hoek van het terrein bestaat uit een semi-ver-
hard deel dat als parkeer- en opslagplaats wordt gebruikt. Aan de westzijde wordt dit deel be-
grensd door een watergang met daarlangs een bomen- en struweelsingel, aan de oostzijde 
door een platanenlaan. 
Ten westen van het pand aan de Jan ter Gouwweg heeft het terrein een tuinbosachtige struc-
tuur, zij het dat dit sterk verwilderd is. Hier bevindt zich een grote linde waar zich enkele holen 
in ontwikkelen. In de ondergroei bevinden zich verschillende stinseplanten. Achter het pand aan 
de Jan ter Gouwweg bevinden zich enkele uitgegraven delen. Op deze natte terreindelen ont-
staat een wilgenstruweel met Pitrus en Marchantia sp. 

De zuidelijke helft van het terrein bestaat voor het grootste deel uit een dichte pitrusruigte. 
Hieromheen bevindt zich een zone met struwelen en bomen en ruige ondergroei. Aan de oost-
zijde en de zuidzijde heeft zich langs de oever een rietvegetatie ontwikkeld. Aan de westzijde 
liggen enkel volkstuinen. Op de overgang van het noordelijk en zuidelijk terreindeel ligt een 
brede wilgenpopulieren singel. De watergangen langs het noordelijk deel van het gebied heb-
ben relatief steile oevers. Op sommige plaatsen zijn die oevers versterkt met muurtjes. De 
muurtjes hebben veel scheuren en gaten. 

Voorgenomen ontwikkelingen  
Als gevolg van het voornemen zullen de bestaande graslanden, ruigtes, struwelen en houtwal-
len grotendeels verdwijnen. Behouden blijven de waterstructuur, een zestal monumentale bo-
men en een groot deel van de houtwal aan de noordzijde van de Mauritzgronden. Langs de 
Nagtglassloot zal daarentegen een groenblauwe verbindingszone worden gecreëerd in noord-
zuidrichting. Verder zullen de particuliere tuinen voor een belangrijk deel een groene invulling 
krijgen. Relevant is tenslotte nog het slopen van een groot deel van de bestaande gebouwen. 
Bovengenoemde ingrepen kunnen in het plangebied de bestaande natuurwaarden aantasten 
en tijdelijk een verstorende werking hebben op de in en in nabijheid van het plangebied aanwe-
zige te beschermen soorten ingevolge de Flora- en faunawet. 

Huidige ecologische waarden 
Onderzoek in verband met gebiedsbescherming 

Het plangebied is gelegen op ruim 1,5 km afstand van het Naardermeer, een speciale be-
schermingszones inzake zowel de Europese Habitat- als Vogelrichtlijn. De afstand tot dit na-
tuurgebied is dermate groot dat geen effecten op de natuurwaarden aldaar verwacht worden. 
Het plangebied is verder een geïsoleerd groengebied binnen een omvangrijk en dichtbebouwd 
stedelijk gebied. Andere beschermde natuurgebieden of ecologische verbindingszones zijn niet 
aanwezig.  

Onderzoek in verband met soortenbescherming 
Binnen de Flora- en faunawet heeft een groot aantal plant- en diersoorten een beschermde 
status. Een aantal te beschermen soorten is aanwezig in het gebied. 
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Flora 
In het plangebied komen verschillende wettelijk beschermde plantensoorten voor. Het akker-
klokje (1 ex.) is aantroffen in de tuin van het huis aan de Hooftlaan, aan de westzijde van het 
projectgebied. Het prachtklokje is in de verwilderde tuin bij het pand aan de Jan ter Gouwweg 
en aan de oostrand van het noordelijk deelgebied aangetroffen (totaal 6 ex.). In de verwilderde 
tuin bij het pand zijn ook zo'n 25 exemplaren van de knikkende vogelmelk aangetroffen. Alle 
drie soorten zijn op deze locatie (zeer) waarschijnlijk niet van natuurlijke oorsprong.  
De zwanebloem, gele helmbloem en gewone dotterbloem komen in de omgeving van het plan-
gebied voor, maar zijn niet aangetroffen binnen het plangebied. 

Vogels 
In het gebied zijn in 2003 tijdens het broedseizoen de volgende soorten aangetroffen: 
wilde eend, meerkoet, houtduif, Turkse tortel, grote bonte specht, winterkoning, heggenmus, 
merel, zanglijster, zwartkop, tjiftjaf, fitis, pimpelmees, koolmees, boomklever, vlaamse gaai, ek-
ster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, vink, groenling. 

In de wintermaanden fungeert het gebied als foerageergebied voor doortrekkers en wintergas-
ten uit Noord- en Oost-Europa als sijs, kramsvogel, koperwiek, staartmees en sperwer. 

Alle vogelsoorten zijn extra beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. Geen van de 
bovengenoemde soorten geldt echter als zeldzaam of bedreigd. 

Zoogdieren 
Naar verwachting hebben de volgende wettelijk beschermde soorten in het gebied een vaste 
rust-/verblijfplaats of voortplantingsplaats: egel, mol, bosspitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis en 
bosmuis. Voorts is uit veldonderzoek gebleken dat er geen verblijfplaatsen van vleermuizen op 
de projectlocatie zijn. De projectlocatie is wel een geschikt jachtgebied voor laatvlieger, rosse 
vleermuis, gewone grootoorvleermuis, gewone en ruige dwergvleermuis. De meeste vleermuis-
soorten zijn voor hun verblijfplaats gebonden aan holle bomen. Enkele soorten, zoals de 
dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis, verblijven ook regelmatig in holtes en spouwmu-
ren van gebouwen. Vleermuizen zijn extra beschermd in het kader van de Flora- en faunawet, 
doch vaste rust-/verblijfplaatsen en/of voortplantingsplaatsen zijn hier dus niet aan de orde. 
Egel en mol worden beschouwd als overige te beschermen soorten ingevolge de Flora- en fau-
nawet en de meervleermuis, gewone dwergvleermuis en laatvlieger als extra te beschermen 
soorten. 
Geen van de bovengenoemde soorten geldt echter als zeldzaam of bedreigd. 

Amfibieën en reptielen 
In het onderzoeksgebied zijn gewone pad, kleine watersalamander, groene kikker en bruine 
kikker naar verwachting aanwezig. De zuidelijke en oostelijke tak van het watersysteem bieden 
geschikte voortplantingsplaatsen voor deze dieren. Er komen geen reptielen voor. Hoewel er 
geen gegevens bekend zijn over het voorkomen van vissoorten in het gebied, kan uit algemene 
verspreidingskaarten worden afgeleid dat hier mogelijk bijzondere vissoorten als de kleine 
modderkruiper, bittervoorn en kroeskarper voorkomen. De laatste twee soorten zijn opgenomen 
in de rode lijst van landelijk bedreigde soorten. 
Alle genoemde soorten, met uitzondering van de kroeskarper, zijn wettelijk beschermd op grond 
van de Flora- en faunawet.  

Insecten 
Het plangebied is ongeschikt als biotoop voor beschermde insecten (vlinders, sprinkhanen en 
libellen). Dergelijke soorten stellen hoge eisen aan hun leefgebied; het plangebied voldoet hier 
niet aan. 

Effecten 
Met de beschikbare basisgegevens en het inzicht in de voorgenomen veranderingen kan een 
inschatting worden gemaakt van de huidige en toekomstige functie van het gebied voor de 
aanwezige beschermde soorten. 

Het slopen van de aanwezige gebouwen leidt tot mogelijke aantasting van soorten als huismus 
en spreeuw. De nieuwe woningen creëren echter weer nieuwe broedgelegenheid. 
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Het verwijderen van opgaand groen, grasland en ruigte zal leiden tot het (tijdelijk) verlies van 
leefgebied voor de meeste soorten kleine zoogdieren en struweelvogels en verstoring van deze 
soorten in de directe omgeving van de werkzaamheden. Na herinrichting van het gebied zullen 
ter plaatse van het openbare en particuliere groen en vooral de groene zone langs de Nagt-
glassloot nieuwe leefgebieden voor deze soorten ontstaan. In de directe omgeving van het 
plangebied is bovendien veel alternatief foerageergebied beschikbaar. 

Voor de aanwezige vleermuizen is de verstoring en het verlies aan foerageergebied zeer ge-
ring. De bouwwerkzaamheden zullen overdag plaatsvinden en derhalve niet overlappen met de 
periode waarin de vleermuizen foerageren. In de nieuwe situatie zal het groen en water ook een 
groot insectenaanbod herbergen en daardoor kunnen fungeren als foerageergebied voor 
vleermuizen. 
De gevolgen voor de aanwezige vissen en amfibieën zijn afwezig respectievelijk gering van-
wege het behoud en de natuurlijke herinrichting van de aanwezige waterelementen 
Tenslotte zal de herinrichting van het gebied leiden tot het verdwijnen van de groeiplaatsen van 
knikkende vogelmelk, akkerklokje en prachtklokje. Aangezien deze soorten op deze locatie niet 
inheems zijn, is voor het vernietigen van deze groeiplaatsen geen ontheffing vereist.  

Samenvatting en conclusies 
- Beschermde inheemse planten en insecten zijn afwezig.  
- Indien de werkzaamheden plaatsvinden buiten het broedseizoen zijn er geen effecten op 

voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen van de aanwezige vogels.  
- Er zijn geen effecten voor vleermuizen en vissen.  
- Voor de meeste zoogdieren en amfibieën geldt dat er sprake is van een tijdelijke verstoring 

van voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen. Voor deze verstoring is een 
ontheffing van het Ministerie van LNV noodzakelijk.  

- Alle betrokken soorten zijn echter landelijk en regionaal (zeer) algemeen. Er is geen 
sprake van een significant effect op de gunstige staat van instandhouding van deze soor-
ten. De benodigde ontheffing is 17 september 2004 verleend. 
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7. Uitvoerbaarheid en overleg ex artikel 10 Bro 35

7.1. Economische uitvoerbaarheid 

Economische haalbaarheid Van Goghkwartier 
De plannen voor de ontwikkeling van het Van Goghkwartier zijn in een samenwerkingsverband 
met vier direct berokken partijen totstandgekomen. Het betreft de projectontwikkelaar Heijmans 
IBC Vastgoedontwikkeling B.V., die zich richt op de woningbouw, de Symfora Groep als ver-
antwoordelijke voor het zorgcentrum en de gemeenten Bussum en Naarden als bevoegd ge-
zag.  

Tussen deze vier partijen wordt een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten, waarin bo-
venstaande rolverdeling is bekrachtigd. De betrokken gemeenten zullen zich, binnen deze SOK, 
inspannen voor een zorgvuldige en voorspoedige afwikkeling van de benodigde besluiten en 
procedures. 
Voorafgaand aan het sluiten van deze SOK is een uitgebreide haalbaarheidsanalyse uitgevoerd 
op basis waarvan alle betrokken partijen het vertrouwen in de economische en fysieke levens-
vatbaarheid van de ontwikkelingen in het Van Goghkwartier hebben uitgesproken, ultimo resul-
terend in de samenwerkingsovereenkomst. De aan haalbaarheidsanalyse ten grondslag lig-
gende financiële gegevens rechtvaardigen de conclusie dat het uitvoeren van het bestem-
mingsplan economisch haalbaar is.  
Belangrijk voor de ontwikkeling van het gebied is de uitplaatsing van het bestaande bedrijf 
Deen-Hobu. Verplaatsing van Deen-Hobu is mogelijk onder de voorwaarde dat er voldoende 
middelen gegenereerd worden door een andere invulling van het terrein. Op verzoek van de 
gemeente Bussum heeft het projectbureau Gooi en Vechtstreek de mogelijkheden van uitplaat-
sing en een andere bedrijfsinvulling ( kantoren en bedrijven) van het betrokken terrein onder-
zocht. Uit dit onderzoek bleek dat  met inachtneming van bijdragen van Deen-Hobu, de ont-
wikkelaar en de gemeenten Naarden en Bussum  alleen met een forse subsidie van de provin-
cie uitplaatsing gerealiseerd zou kunnen worden. De provincie heeft  naar aanleiding van een 
ingediend verzoek  aangegeven dat een bestemming Bedrijven en kantoren te weinig inkom-
sten zou genereren om het financiële tekort door middel van een subsidie te dekken. Door Ge-
deputeerde Staten is dan ook aan de gemeente Bussum in overweging gegeven op de locatie 
Van Goghkwartier een bestemming te realiseren, die meer inkomsten zal genereren, te weten 
een woonbestemming. Op basis van een woonbestemming voor het voormalige Marechaus-
seeterrein en een deel van de locatie Deen-Hobu is een nieuwe grondexploitatie opgesteld en 
bij de provincie een nieuw subsidieverzoek ingediend. Met inachtneming van bijdragen van de 
gemeente Naarden en Bussum, heeft de provincie in maart 2003 in principe een bedrag van 
� 1.180.000,- extra ISV-middelen voor het project Van Goghkwartier beschikbaar gesteld, waar-
door de verplaatsing van Deen-Hobu en realisering van het project Van Goghkwartier mogelijk 
wordt gemaakt. De subsidie is bij brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 23 
december 2003 definitief toegekend.  

7.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan Van Goghkwartier, zijn over de 
voorgenomen planontwikkeling verschillende inspraakavonden gehouden. De eerste inspraak-
avond is op 20 november 1995 gehouden over de uitgangspunten voor de planontwikkeling Van 
Goghkwartier. Op 20 juni 2000 is het stedenbouwkundig plan met de omwonenden besproken. 
Vervolgens is op 27 januari 2003 het verkavelingplan op een inspraakavond aan de orde ge-
steld. 
Op 17 september 2003 is in het kader van de gemeentelijke inspraakverordening een inspraak- 
en informatieavond over het voorontwerpbestemmingsplan gehouden. Het voorontwerpbe-
stemmingsplan is vanaf 12 september 2003 gedurende vier weken ter inzage gelegd. Gedu-
rende deze termijn zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun schriftelijke reacties 
kenbaar te maken. De terinzagelegging heeft geresulteerd in een aantal reacties.  
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De schriftelijke reacties zijn in de separate bijlage "Nota Inspraak en Overleg artikel 10 Bro" d.d. 
17 december 2003, samengevat en van commentaar voorzien. De inspraaknota is op 6 januari 
2004 door beide colleges vastgesteld. 

7.3. Overleg ex artikel 10 Bro 

Het voorontwerpbestemmingsplan is op 2 september 2003 is in het kader van het overleg ex 
artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan de volgende instanties toegezonden: 
1. de provincie Noord-Holland, afdeling Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid; 
2. de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland; 
3. het Directoraat Generaal van de Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland; 
4. het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Dienst Waterbeheer en Riolering; 
5. het Ministerie van Economische Zaken, Regio Noord-West; 
6. MKB Nederland, Regionale Organisatie Gooi en Vechtstreek; 
7. het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Inspectie van de Volksgezondheid voor de hy-

giëne van het milieu in de provincie Noord-Holland; 
8. de Rijksplanologische Dienst, Inspectie van de Ruimtelijke Ordening West; 
9. de Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 
10. het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Direc-

tie van de Volkshuisvesting in de provincie Noord-Holland; 
11. het Gewest Gooi en Vechtstreek; 
12. KPN, District Utrecht. 

Ook de uitkomsten van het overleg ex artikel 10 Bro zijn opgenomen in de eerdergenoemde 
"Nota Inspraak en Overleg ex artikel 10 Bro". 
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Bijlage 1. Overzicht richtafstanden en werkelijke af-
standen relevante bedrijven 

1

In onderstaande tabel zijn voor de relevante bedrijven in het plangebied de volgende zaken 
aangegeven: 
- de richtafstanden die gelden voor de betreffende bedrijven (genoemd in de VNG-publicatie 

Bedrijven en milieuzonering); 
- de werkelijke afstand tussen de geprojecteerde woningen, zorginstelling en de betreffende 

bedrijven; 
- de afstand tussen reeds aanwezige woningen en de betreffende bedrijven (mocht deze af-

stand er niet toe doen, dan is dit met een streep weergegeven). 

bedrijf straat nr. richtafstand VNG 
(in m) 

werkelijke afstand 
tot nieuwe gevoe-
lige functies (in m) 

afstand tot reeds 
aanwezige wonin-
gen (indien rele-
vant) 

AmvB vergun-
ning 

GAD, kantoor-
pand en remise 

Hooftlaan 32 100 (geluid) 
10 (stof) 

20 tot zorginstelling (6 tot woonboot)  X 

GAD overslag-
station 

 2 uitgaande van 
een overslagsta-
tion: max. 300 
(geluid en stof), 
max. 200 (geur) 
en max. 30 (ge-
vaar)  

85 tot zorginstelling (40 tot woonboot)  X 

Vijzelgemaal tbv 
riolering 

 1 30  65 tot zorginstelling - X  

Proko, garage, 
plaatwerkerij 

 36-38 100 (geluid) 

30 (stof) 

63 tot zorginstelling 69 X 

Fokker Holding 
BV, garage 

 40-42 30 71 tot zorginstelling - X  

Drukkerij Artiko  55 100 (geluid) 

30 (geur) 

31 tot zorginstelling 14 X  

Imprimo BV, 
drukkerij 

 65 100 (geluid) 

30 (geur) 

20 tot zorginstelling (aanwezige wonin-
gen zijn op grotere 
afstand van rele-
vante bedrijfson-
derdelen gelegen) 

X 

Proko, garage, 
spuitinrichting 

 75 50 (geur) 

30 (stof, geluid, 
risico) 

54 tot zorginstelling 32 X  

Duografie, druk-
kerij 

 77 100 (geluid) 

30 (geur) 

77 tot woningen 49 X  

Oomen, nabij 
Karwei, aanne-
mingsbedrijf 

De Nieuwe 
Vaart 

 50 (geluid) 

30 (stof) 

24 tot woningen,  
20 tot garage 

21 dient nog 
te worden 
aange-
vraagd 

VOF Hilhorst af-
valstoffen  

 3 uitgaande van de 
grootste richtaf-
standen 
(overslagstation): 
max. 300 (geluid 
en stof), max. 200 
(geur) en max. 30 
(gevaar)  

92 tot woningen (85 tot woonboot)  X 
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bedrijf straat nr. richtafstand VNG 
(in m) 

werkelijke afstand 
tot nieuwe gevoe-
lige functies (in 
m) 

afstand tot reeds 
aanwezige wo-
ningen (indien 
relevant) 

AmvB vergunning 

Karwei, doe het 
zelf 

 4 30 (gevaar) 

10 (geluid) 

21 tot woningen 2 tot woonboot 
25 tot woningen 

X  

S. de Weerd, ga-
rage 

 7 50 107 tot plangrens - X  

Verkeersschool 
Jan ter Beek BV, 
garage 

 22 50 61 tot woningen - X  

Divestore interna-
tional, opslag 

 30 maximaal 100 120 tot plangrens - X  

VOF P. Oomen en 
Zn, garage 

 46 maximaal 100 120 tot plangrens - X  

Drukkerij Spieg-
helprint 

 50 maximaal 100 115 tot plangrens - X  

Beoogde gevoelige functies binnen de richtafstanden: het geluidsaspect 
In bovenstaande tabel zijn bedrijven en milieuaspecten vet gemarkeerd waarvan de richtafstan-
den zich uitstrekken tot op de terreinen van de beoogde woningbouw en de beoogde zorginstel-
ling. Bedrijven die te maken hebben met op kortere afstand gelegen bestaande woningen zijn 
hierbij niet vet gemarkeerd en meegenomen: voor deze bedrijven zijn niet de nieuwe woningen, 
maar de bestaande woningen bepalend voor de milieuvoorwaarden van de bedrijven (milieuver-
gunningen dan wel Algemene Maatregel van Bestuur).  
Uit het overzicht blijkt dat voor de meeste van deze bedrijven het geluidsaspect het meest van 
belang is. Voor deze bedrijven is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusies hieruit wor-
den vermeld in de plantoelichting. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de woningbouw en de 
bouw van de zorginstelling geen belemmering vormt voor de bedrijven en dat bij de woningen 
en de zorginstelling een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. Hierbij worden 
tevens nadere voorwaarden aanbevolen. 

Beoogde gevoelige functies binnen de richtafstanden: overige milieuaspecten  
Voor drie bedrijven kunnen tevens andere milieuaspecten van belang zijn (in de tabel vet ge-
markeerd). Het betreft GAD, VOF Hilhorst afvalstoffen en Imprimo BV. Voor alle drie bedrijven 
vigeert een milieuvergunning. Uit de vergunningen blijkt, dat de bedrijven voor wat betreft deze 
milieuaspecten geen hinder veroorzaken ter plaatse van de beoogde gevoelige functies1); de 
ruimtelijke ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, vormen daar-
mee ook geen belemmeringen voor de (toekomstige) bedrijfsvoering van de aangehaalde be-
drijven. 

                                                     
1)

  Voor het bedrijf Imprimo blijkt dit tevens uit het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven, waar veel drukkerijen 
onder vallen. Ten aanzien van het geuraspect zijn voor drukkerijen in dit Besluit geen (nadere) bepalingen 
opgenomen. Dat het geuraspect bij Imprimo geen invloed heeft op de voorgestane ontwikkelingen wordt tevens 
bevestigd door de deskundige bij de gemeente, die aangeeft dat bij een drukkerij van een dergelijke omvang 
geurhinder op een dergelijke afstand (22 m) niet voorkomt.  
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1 INLEIDING 

Aanleiding 
Heijmans Vastgoed heeft Haskoning Nederland B.V. gevraagd plannen voor de aanleg 
van de nieuwbouwwijk het �Van Goghkwartier� te toetsen aan de Flora- en faunawet. De 
ontwikkeling van het Van Goghkwartier zal plaatsvinden op een braakliggende locatie 
op de grens van de gemeenten Naarden en Bussum.  

De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal plant- en diersoorten. Vrijwel overal 
komen beschermde soorten voor. Op braakliggende locaties als de projectlocatie Van 
Goghkwartier ontwikkelt zich langzaam een natuurlijke begroeiing. Verschillende 
(beschermde) soorten vinden daar een geschikt habitat. Daarnaast komen in oude 
parken en parkachtige wijken vaak �stinse planten� voor. Deze planten zijn ooit 
aangeplant en vaak verwilderd. Veel van deze stinse planten zijn beschermd. Ook het 
Natuurloket geeft aan dat rond de projectlocatie verschillende beschermde amfibieën, 
zoogdieren en planten zijn gevonden. Voor met de realisatie van de wijk kan worden 
begonnen sn het noodzakelijk na te gaan welke beschermde soorten verstoord etc. 
zullen worden. Er moet beoordeeld worden of een ontheffing ex. artikel 75 van de Flora- 
en faunawet moet worden aangevraagd. In deze Ecoscan worden die vragen 
beantwoord. 

In dit rapport wordt een korte toelichting gegeven op de Flora- en Faunawet (hoofdstuk 
2) en de werkwijze van de ecoscan (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 wordt een korte 
(ecologische) beschrijving van de projectlocatie gegeven. Welke beschermde soorten 
voorkomen wordt in hoofdstuk 5 beschreven. Voortbordurend daarop wordt in hoofdstuk 
6 beschreven welke effecten op beschermde soorten van de ontwikkeling als 
woningbouwlocatie verwacht worden en welke mogelijkheden er zijn om die effecten te 
voorkomen. 
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2 WETTELIJK KADER 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet van kracht. Volgens deze wet worden veel 
inheemse plant- en diersoorten beschermd. Met deze wet is de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd en hoeven de Europese regels op het 
gebied van natuurbescherming niet meer direct te worden toegepast. De belangrijkste 
verbodsbepalingen zijn (artikel 8 tot en met 12 van de Flora- en Faunawet): 

 beschermde planten mogen niet beschadigd, ontworteld of van hun groeiplaats 
verwijderd worden; 

 beschermde dieren mogen niet gedood of verontrust worden; 
 nesten, holen, of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren 

mogen niet beschadigd, vernield of verstoord worden. 

Bij de uitvoering van de Flora- en Faunawet worden verschillende beschermingsregimes 
toegepast. Voor de ene soort is de bescherming strikter dan voor de andere soort. 
Soorten uit bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn (categorie �Korenwolf�) kennen de 
zwaarste bescherming. Bij de afweging of een project kan worden toegestaan terwijl 
daarbij een strikt beschermde soort negatief beïnvloed wordt, hanteert het ministerie van 
LNV de criteria uit de Habitatrichtlijn.  
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3 WERKWIJZE 

Stap 1. Inventarisatie van beschermde soorten 
Bij verschillende organisaties zijn verspreidingsgegevens van dieren en planten in en 
rond het projectgebied opgevraagd. Aan de hand van een habitatanalyse zijn deze 
gegevens geïnterpreteerd. Hiervoor is een veldbezoek aan het gebied gebracht. 

Voor enkele soortgroepen was onvoldoende informatie voorhanden om een gedegen 
beoordeling te maken. Veldinventarisaties hebben de informatie gecompleteerd. 

Stap 2. Beoordeling van effecten op beschermde soorten 
Er is beoordeeld welke effecten de ontwikkeling van het Van Goghkwartier heeft op 
beschermde soorten. Daarbij is aangegeven welke verboden van de Flora- en faunawet 
daarbij worden overtreden. 

Stap 3. Voorkomen van effecten 
Mitigerende maatregelen om effecten op beschermde soorten te voorkomen zijn 
benoemd. 
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4 ECOLOGISCHE BESCHRIJVING VAN GOGHKWARTIER 

De bouwlocatie Van Goghkwartier ligt ingeklemd tussen de bebouwing van Naarden en 
Bussum. Het gebied bestaat uit twee delen: het noordelijk deel rond het pand aan de 
Jan ter Gouwweg en het zuidelijk deel, omsloten door sloten. Figuur 4.1 geeft een 
overzicht van de ligging en kenmerken van de project locatie. 

De noordwestelijke hoek van het terrein bestaat uit een semi-verhard deel dat als 
parkeer- en opslagplaats wordt gebruikt. Aan de westzijde wordt dit deel begrensd door 
een watergang met daarlangs een bomen- en struweelsingel, aan de oostzijde door een 
platanenlaan. 

Ten westen van het pand aan de Jan ter Gouwweg heeft het terrein een tuin-bosachtige 
structuur, zij het dat dit sterk verwilderd is. Hier bevindt zich een grote linde waar zich 
enkele holen in ontwikkelen. In de ondergroei bevinden zich verschillende Stinse 
planten. 

Achter het pand aan de Jan ter Gouwweg bevinden zich enkele uitgegraven delen. Op 
deze natte terreindelen ontstaat een wilgenstruweel met Pitrus en Marchantia sp. 

De zuidelijke helft van het terrein bestaat voor het grootste deel uit een dichte 
pitrusruigte. Hieromheen bevindt zich een zone met struwelen en bomen en ruige 
ondergroei. Aan de oostzijde en de zuidzijde heeft zich langs de oever een rietvegetatie 
ontwikkeld. Aan de westzijde liggen enkel volkstuinen. 

Op de overgang van het noordelijk en zuidelijk terreindeel ligt een brede wilgen-
populieren singel. 

De watergangen langs het noordelijk deel van het gebied hebben relatief steile oevers. 
Op sommige plaatsen zijn die oevers versterkt met muurtjes. De muurtjes hebben veel 
scheuren en gaten. 
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5 AANWEZIGE FLORA- EN FAUNAWETSOORTEN 

5.1 Informatiebronnen 

Het �Natuurloket� geeft per kilometerhok informatie over de mate waarin de verspreiding 
van verschillende soortgroepen is onderzocht. Het Van Goghkwartier ligt in de 
kilometerhokken 139-477 en 140-477. Alleen voor planten en sprinkhanen zijn beide 
kilometerhokken goed onderzocht. Voor zoogdieren, amfibieën, reptielen en libellen zijn 
beide hokken matig onderzocht. Voor vlinders is slechts een hok onderzocht. Bij de 
beoordeling is daarom uitgegaan van de soorten die in de ruime omgeving zijn 
waargenomen. Deze aanpak voorkomt dat het aantal beschermde soorten onderschat 
wordt. 

In de onderzochte kilometerhokken zijn verschillende beschermde soorten zoogdieren, 
reptielen, amfibieën en planten waargenomen (bron: Natuurloket). Deze soorten zijn 
allemaal beschermd onder de Flora- en Faunawet, en enkele onder de Habitatrichtlijn. 
Om beter in beeld te krijgen welke beschermde soorten aanwezig zijn, in de omgeving 
van het gebied waar het Van Goghkwartier komt te liggen, zijn de volgende bronnen 
geraadpleegd: 

 landelijke database met verspreidingsgegevens van zoogdieren (Vereniging voor 
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming); 

 landelijke database met verspreidingsgegevens van reptielen, amfibieën en vissen 
(Reptielen, amfibieën en vissen onderzoek Nederland); 

 landelijke database met verspreidingsgegevens van hogere planten (Stichting 
Floron). 

 landelijke database met verspreidingsgegevens van broedvogels (SOVON 
Vogelonderzoerk Nederland) 

Gegevens van de laatste 20 jaar zijn daarbij in beschouwing genomen. Hieronder 
worden de gegevens per soortgroep besproken. 

De bestaande informatie is aangevuld met een gebiedsdekkende inventarisatie van 

beschermde planten en een vleermuisonderzoek gericht op mogelijk verblijfplaatsen van 
vleermuizen. Daarnaast is onderzocht of de Ijsvogel in of nabij het projectgebied broedt. 

5.2 Planten 

In de omgeving van de projectlocatie komen verschillende beschermde plantensoorten 
voor (tabel 5.1). Uit een gebiedsdekkende inventarisatie blijkt dat enkele van deze 

soorten wel en andere niet in het plangebied voorkomen. 
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Tabel 5.1. Beschermde planten in de omgeving van het projectgebied. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bron Voorkomen binnen plangebied

Zwanenbloem Butomus umbellatus Floron /  Royal Haskoning niet 

Akkerklokje Campanula rapunculoides Floron /  Royal Haskoning 1 ex. 

Prachtklokje Campanula persiciflora Royal Haskoning 6 ex. 

Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum Floron /  Royal Haskoning niet 

Knikkende vogelmelk O. nutans Royal Haskoning 25 ex. 

Gele helmbloem Pseudofumaria lutea Floron /  Royal Haskoning niet 

Gewone dotterbloem Caltha palustris subsp. 

palustris 

Floron /  Royal Haskoning niet 

De Zwanenbloem, Gele helmbloem en Gewone dotterbloem komen in de omgeving van 

de projectlocatie voor, maar zijn niet aangetroffen binnen het projectgebied. 

Het Akkerklokje is aantroffen in de tuin van het huis aan de Hoofdweg, aan de westzijde 

vanhet projectgebied. Het Prachtklokje is in de verwilderde tuin bij het pand aan de Jan 
ter Gouwweg en aan de oostrand van het noordelijk deelgebied aangetroffen. In de 
verwilderde tuin bij het pand zijn ook zo�n 25 exemplaren van de Knikkende Helmbloem 

aangetroffen. Alle waarnemingen van beschermde plantensoorten zijn weergegeven in 
figuur 5.1. 

5.3 Zoogdieren 

In de omgeving van de projectlocatie komen verschillende beschermde zoogdiersoorten 
voor (tabel 5.2).  

Tabel 5.2. Beschermde zoogdieren in de omgeving van de projectlocatie 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Voorkomen in  

plangebied  

Ecologische functie 

plangebied 

Baardvleermuis Myotis mystacinus Niet  

Franjestaart Myotis nattereri Niet jachtgebied 

Watervleermuis Myotis daubentonii Mogelijk jachtgebied 

Meervleermuis Myotis dasycneme Niet  

Dwergvleermuis spec. Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus Zeker jachtgebied 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Waarschijnlijk jachtgebied 

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus Mogelijk jachtgebied 

Grootoorvleermuis spec. Plecotus auritus/austriacus Mogelijk jachtgebied 

Laatvlieger Eptesicus serotinus Zeker jachtgebied 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula Zeker jachtgebied 

Bosspitsmuis spec. Sorex araneus/coronatus Complex Mogelijk leefgebied 

Dwergspitsmuis Sorex minutus Niet  

Huisspitsmuis Crocidura russula Mogelijk leefgebied 

Mol Talpa europaea Mogelijk leefgebied 

Egel Erinaceus europaeus Waarschijnlijk leefgebied 

Vos Vulpes vulpes Niet  

Aardmuis Microtus agrestis Niet  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Voorkomen in  

plangebied  

Ecologische functie 

plangebied 

Veldmuis Microtus arvalis Waarschijnlijk leefgebied 

Bosmuis Apodemus sylvaticus Waarschijnlijk leefgebied 

Dwergmuis Micromys minutus Niet  

Haas Lepus europaeus Niet  

Ree Capreolus capreolus Niet  

Vleermuizen 
De meeste vleermuissoorten zijn voor hun verblijfplaats gebonden aan holle bomen. 
Enkele soorten, zoals de Dwergvleermuis en de Ruige dwergvleermuis verblijven ook 
regelmatig in holtes en spouwmuren van gebouwen. Uit veldonderzoek is gebleken dat 
er geen verblijfplaatsen van vleermuizen op de projectlocatie zijn. 

De projectlocatie is een geschikt jachtgebied voor Laatvlieger, Rosse vleermuis en 
verschillende soorten Dwergvleermuizen. Uit onderzoek op de projectlocatie is gebleken 
dat het gebied inderdaad dienst doet als jachtgebied voor deze soorten (tabel 5.2). 

Sommige waargenomen vleermuizen zijn niet tot op soort gedetermineerd. In het geval 
ven de grootoorvleermuizen mag worden aangenomen dat het steeds gaat om 
waarnemingen van de Gewone Grootoorvleermuis. De grijze grootoorvleermuis is de 
enige andere Nederlandse soort, maar die komt alleen onder de grote rivieren voor. 

Muizen 
Van de (spits-)muizen soorten die in de omgeving aangetroffen zijn, biedt de 
projectlocatie een geschikt habitat voor Bosspitsmuis, Huisspitsmuis, Veldmuis en 
Bosmuis. Deze soort komen algemeen tot zeer algemeen voor. 

Egel en Mol 

De Egel komt waarschijnlijk in het gebied voor. Door het natte karakter van een groot 
deel van het terrein komt de Mol mogelijk aan de noordkant en zuidkant van het terrein 

op de drogere delen voor. 

Grotere zoogdieren 

Het projectgebied is door de ligging temidden van bebouwing niet geschikt als 
leefgebied voor Vos, Haas en Ree. 
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5.4 Amfibieën, reptielen en vissen 

In de omgeving van de projectlocatie komen verschillende beschermde amfibieën en 
reptielen voor (tabel 5.3).  

Tabel 5.3. Beschermde amfibieën en reptielen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Voorkomen in plangebied  Ecologische functie 

Bruine kikker Rana temporaria Waarschijnlijk Leefgebied 

Gewone pad Bufo bufo Waarschijnlijk Leefgebied 

Groene kikker complex Rana esculenta synklepton Mogelijk Leefgebied 

Kleine watersalamander Triturus vulgaris Mogelijk Leefgebied 

Ringslang Natrix natrix niet  

div. vissoorten mogelijk Leefgebied 

De Ringslang heeft een bijzondere beschermingsstatus omdat deze als kwetsbare soort 

op de rode lijst staat. De overige soorten hebben geen bijzondere beschermingsstatus 
buiten de bescherming die alle amfibieën hebben krachtens de Flora- en faunawet.  

Hoewel er geen gegevens bekend zijn over het voorkomen van vissoorten in het gebied, 
kan uit algemene verspreidingskaarten worden afgeleid dat hier mogelijk Rode lijst 
vissoorten zoals de Kleine modderkruiper, Bittervoorn en Kroeskarper voorkomen.  

Gewone pad en Bruine kikker 
De zuidelijke en oostelijke tak van het watersysteem bieden geschikte 

voortplantingsplaatsen voor de Gewone pad, Bruine kikker en Groene kikker. 

Groene kikker complex en Kleine watersalamander 

De Groene kikkers en Kleine watersalamanders zijn iets kieskeuriger ten aanzien van 
begroeiing en waterkwaliteit. Ook deze soorten komen mogelijk voor in de zuidelijke en 
oostelijke tak van het watersysteem. De habitats in het plangebied zijn niet geschikt voor 
de Poelkikker, een van de soorten die behoren tot het Groene kikker complex. 

Ringslang 

De Ringslang komt voornamelijk voor in waterrijke gebieden in het midden van 
Nederland. Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine vissen en amfibieën. De soort 
wordt dan ook vaak aangetroffen in amfibierijke gebieden. Meestal is dat in en nabij 
wateren met een structuurrijke oevervegetatie en met bos en eventueel heide in de 
nabijheid. Ook rijk gestructureerde oevers van beken, rivieren en meren kunnen als 
biotoop dienst doen. De Ringslang is een storingsgevoelige soort. Op basis van de 
inrichting van de watergangen en de oevers in het projectgebied en de regelmatige 
betreding door mensen verwachten wij niet dat de projectlocatie wezenlijk onderdeel 
van het leefgebied van deze soort is.  
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5.5 Vogels 

In de omgeving van de projectlocatie komen verschillende broedvogels voor (tabel 5.4). 
Tijdens de veldbezoeken die door Royal Haskoning aan het projectgebied zijn gebracht, 
zijn verschillende vogelsoorten regelmatig waargenomen. Er mag worden aangenomen 
dat deze soorten op de projectlocatie broeden. 

soort voorkomen omgeving waarneming projectgebied 

 Bron: SOVON Veldwaarnemingen Royal Haskoning

IJsvogel 2001  

Soepgans 1998 2003 

Wilde Eend 1998 2003 

Meerkoet 1998 2003 

Holeduif 1998  

Houtduif 1998 2003 

Turkse Tortel 1998  

Gierzwaluw 1998  

Grote Bonte Specht 1998 2003 

Winterkoning 1998 2003 

Heggenmus 1998 2003 

Merel 1998 2003 

Zanglijster 1998 2003 

Braamsluiper 1998  

Zwartkop 1998 2003 

Tjiftjaf 1998 2003 

Fitis 1998 2003 

Staartmees 1998  

Pimpelmees 1998 2003 

Koolmees 1998 2003 

Boomklever 1998 2003 

Boomkruiper 1998  

Gaai 1998 2003 

Ekster 1998 2003 

Kauw 1998 2003 

Zwarte Kraai 1998 2003 

Spreeuw 1998 2003 

Vink 1998 2003 

Groenling 1998 2003 

Putter 1998  

Vrijwel alle soorten die bekend zijn uit de omgeving van het Van Goghkwartier zijn 
algemeen voorkomende soorten. Uit het gebied zijn enkele waarnemingen van 
IJsvogels bekend. Deze soort staat op de rode lijst. 
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De veldbezoeken van Royal Haskoning waren er niet op gericht een volledige 
broedvogelinventarisatie te doen. Wel is onderzocht op in het gebied IJsvogels broeden. 
Bij vijf veldbezoeken aan het projectgebied in de periode mei-juni 2003 zijn echter geen 
IJsvogels aangetroffen. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat in dit jaar de IJsvogel 
niet als broedvogel in het Van Goghkwartier aanwezig was. 

Het projectgebied heeft geen belangrijke functie als overwinteringsgebeid voor vogels. 

5.6 Vlinders en andere ongewervelden 

Het plan gebied is niet tot redelijk onderzocht op de aanwezigheid van vlinders en 
andere insecten. In de kilometerhokken die onderzocht zijn, komen geen beschermde 
vlindersoorten voor. Op basis van habitatkenmerken kan worden gesteld dat er in het 
gebied geen beschermde vlinders en andere ongewervelden voorkomen. 
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6 EFFECTEN EN MOGELIJKHEDEN OM DIE TE VOORKOMEN 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke effecten op beschermde soorten zullen 
optreden bij de ontwikkeling van woningen op de locatie Van Goghkwartier. Daarbij is er 
vanuit gegaan dat alle soorten waarvoor in hoofdstuk 5 werd geconcludeerd dat het 
voorkomen zeker, waarschijnlijk, of mogelijk is, ook inderdaad in het gebied voorkomen. 
Ten aanzien van de effecten van het plan is dus uitgegaan van een �worst case� 
scenario. 

Daarbij is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om effecten op beschermde soorten 
te voorkomen door een andere opzet of aanpak van het plan. Als dat niet mogelijk is, is 
bekeken hoe effecten te beperken zijn met �mitigerende maatregelen�. Bij het zoeken 
naar mogelijkheden om effecten te voorkomen is de locatiekeuze voor de realisatie van 
woningen buiten beschouwing gelaten. 

6.1 Soorten effecten 

Vernietiging van leefgebied 
Vrijwel de hele projectlocatie zal op de schop gaan. De enige onderdelen van het gebied 
die in de huidige vorm blijven bestaan zijn de watergangen, een brede singel in het 
midden van het gebied, en het gebouw aan de noordoost kant van het gebied. Voor het 
overige gaat de locatie verloren als leefgebied voor de soorten die er nu voorkomen. 

De volgende habitats zullen verdwijnen: 

 verwilderd tuin-bos aan de noordzijde; 
 vochtige pitrus-wilgenruigte met een rijke ondergroei van Marchantia spec. aan de 

noord-oostzijde; 
 vochtige pitrusruigte op het zuidelijk deel; 
 randzones met struwelen, kleine bomen en ruigtevegetaties om het zuidelijk deel; 
 het droge deel van de oevers. 

Verstoring 

Tijdens de werkzaamheden zal een sterke verstoring optreden van dieren binnen het 
het terrein. Dit effect is het grootst in de periode dat er met groot materieel, zoals 
heimachines, betonmolens etc. op het terrein gewerkt wordt. Deze verstoring geldt ook 

voor de delen van het gebied die niet verloren gaan als leefgebied: 

 watergangen (en natte delen van de oevers); 

 brede wilgen-populierensingel in het midden van het gebied. 

Deze zones zullen na de bouw een beperkter, maar permanente verstoring houden door 

de aanwezigheid van mensen, verkeer etc.  
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6.2 Planten 

De effecten op beschermde planten en mogelijkheden om schade te voorkomen of te 
verminderen zijn samengevat in tabel 6.1. Hierbij moet in het oog worden gehouden dat 
alle beschermde planten die gevonden zijn van oorspronkelijk hoogst waarschijnlijk als 
tuinplant in het gebied zijn geplant. 

Tabel 6.1. Beschermde planten 

Nederlandse naam Effect Voorkomen van effect Mitigerende maatregelen

Prachtklokje beschadiging,  verstoring groeiplaats niet mogelijk verplanten 

Akkerklokje beschadiging,  verstoring groeiplaats niet mogelijk verplanten 

Knikkende vogelmelk beschadiging,  verstoring groeiplaats niet mogelijk verplanten 

Beschadiging van de beschermde plantensoorten kan niet voorkomen worden zonder 
drastische wijzigingen van het plan. Om beschadiging te voorkomen zouden delen van 
het plangebied ongestoord moeten blijven. Dit past niet in de planopzet. Door 

voorafgaand aan de werkzaamheden de planten uit te graven en op andere geschikte 
locaties terug te planten, kan voorkomen worden dat de soorten uit het plangebied 
verdwijnen. De negatieve effecten worden zo gemitigeerd. 

6.3 Zoogdieren 

De effecten op beschermde zoogdieren en mogelijkheden om schade te voorkomen of 

te verminderen zijn samengevat in tabel 6.2. 

Tabel 6.2. Beschermde zoogdieren 

Nederlandse naam effect Voorkomen van effect mitigerende maatregelen

Watervleermuis verlies jachtgebied niet mogelijk geen buitenverlichting 

langs watergangen 

(gewone) Dwergvleermuis spec. geen netto verlies 

jachtgebied 

niet van toepassing 

Ruige dwergvleermuis verlies jachtgebied niet mogelijk niet mogelijk 

Gewone grootoorvleermuis beperkt verlies jachtgebied niet mogelijk  

Laatvlieger beperkt verlies jachtgebied niet mogelijk niet mogelijk 

Rosse vleermuis beperkt verlies jachtgebied niet mogelijk niet mogelijk 

Bosspitsmuis spec. verlies leefgebied niet mogelijk struwelen intact laten 

Huisspitsmuis tijdelijk verlies leefgebied   

Mol tijdelijk verlies leefgebied niet mogelijk niet mogelijk 

Egel tijdelijk verlies leefgebied niet mogelijk struwelen intact laten 

Veldmuis verlies leefgebied niet mogelijk struwelen intact laten 

Bosmuis tijdelijk verlies leefgebied niet mogelijk struwelen intact laten 
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Vleermuizen 

Voor een aantal vleermuissoorten betekent de ontwikkeling van het Van Goghkwartier 
het verlies van jachtgebied. Alleen voor de (Gewone) dwergvleermuis mag worden 
aangenomen dat de kwaliteit van het gebied als jachtgebied per saldo niet afneemt. De 
singel in het midden van het plangebied is het belangrijkste onderdeel van het gebied 
voor de Gewone grootoorvleermuis. Het behoud van dit onderdeel van het gebied 
betekent dat slechts een beperkt kwaliteitsverlies van het habitat van de Gewone 
grootoorvleermuis zal optreden. 

De effecten op soorten van relatief open jachthabitat (Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger 
en Rosse vleermuis) zijn beperkt, maar kunnen niet voorkomen of gemitigeerd worden 
zonder een drastische reductie van het bebouwde oppervlak in het plangebied. De 
Watervleermuis is gevoelig voor verstoring door licht. Het verlies van jachtgebied voor 
deze soort kan gemitigeerd worden door in de buurt van de watergangen in het gebied 
geen buitenverlichting toe te passen. 

De effecten op het jachtgebied van vleermuizen zijn permanent en treden op vanaf de 
start van de bouw. Deze effecten kunnen niet voorkomen worden zonder drastische 
wijzigingen van het plan. 

Daar het gebied geen betekenis heeft als verblijfplaats voor vleermuizen, heeft de 
ontwikkeling van het gebied hierop dan ook geen effect.  

Muizen 
Bij de ontwikkeling van het Van Goghkwartier zal het plangebied ongeschikt worden 
voor Veldmuis en Bosspitsmuis. Bosmuis en Huisspitsmuis zullen tijdelijk een veilig 
heenkomen moeten zoeken. Na de bouw zullen deze soorten waarschijnlijk weer 
voorkomen in tuinen en plantsoenen. 

Behoud van struweelzones verzacht de effecten enigzins. Wanneer de struwelen 
verwijderd worden, moet dit in de periode augustus � september gebeuren. In die 
periode zijn de dieren het meest mobiel. 

Egel en Mol 

Egels zullen tijdens de werkzaamheden verstoord worden. Na de bouw zullen zij het 
gebied weer kunnen koloniseren. Behoud van struweelzones verzacht de effecten 
enigzins. Wanneer de struwelen verwijderd worden, moet dit in de periode augustus � 

september gebeuren. In die periode zijn de dieren het meest mobiel. 

Ook Mollen zullen tijdens de bouw verstoord worden. Dit effect kan nauwelijks 

voorkomen worden. Met �mollenverjagers� kunnen de dieren door trilsignalen verjaagd 
worden zodat sterfte beperkt wordt. 
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6.4 Amfibieën, reptielen en vissen 

De effecten op beschermde amfibieën, reptielen en vissen en mogelijkheden om schade 
te voorkomen of te verminderen zijn samengevat in tabel 6.3. 

Tabel 6.3. Beschermde amfibieën en reptielen 

Nederlandse naam Effect Voorkomen van effect Mitigerende maatregelen 

Bruine kikker (tijdelijk) verlies leefgebied oeverzones niet verstoren oeverprofiel, 

uitvoeringsperiode aanpassen 

Gewone pad (tijdelijk) verlies leefgebied oeverzones niet verstoren oeverprofiel, 

uitvoeringsperiode aanpassen 

Groene kikker complex (tijdelijk) verlies leefgebied oeverzones niet verstoren oeverprofiel, 

uitvoeringsperiode aanpassen 

Kleine watersalamander (tijdelijk) verlies leefgebied oeverzones niet verstoren 

struwelen intact laten 

oeverprofiel, 

uitvoeringsperiode aanpassen 

div. vissoorten geen   

Amfibieën 

Door werkzaamheden aan de oevers zal tijdelijk verlies van leefgebied optreden voor de 
kikkers, padden en salamanders in het gebied. Deze effecten kunnen voorkomen 
worden door de oeverzones niet te verstoren door vergraven, verandering van 
maaibeheer of anderszins. De effecten kunnen beperkt worden door een oeverprofiel 
met brede overgangszone tussen het natte en droge deel te kiezen. Na een periode van 
verstoring ontstaat weer een geschikt habitat voor de dieren. 

Er worden geen effecten op vissen verwacht omdat de natte delen van de oevers en de 
watergangen niet veranderd worden. 

6.5 Vogels 

De effecten op broedvogels en mogelijkheden om schade te voorkomen of te 

verminderen zijn samengevat in tabel 6.3. 

Tabel 6.3. Beschermde vogels 

Nederlandse naam Effect Voorkomen van effect Mitigerende maatregelen 

div. broedvogels verstoring broedende 

vogels, vernietiging nesten

planning werkzaamheden  

Vogels zijn vooral in de broedperiode gevoelig voor verstoring. Daarnaast mogen nesten 
niet beschadigd of vernietigd worden. Wanneer de werkzaamheden die noodzakelijk zijn 
voor de ontwikkeling van het Van Goghkwartier in de broedperiode worden uitgevoerd 
zullen vrijwel alle broedende vogels verstoord worden en zal een groot deel van de 
nesten beschadigd of vernietigd worden. Het enige deel van het terrein waar dit niet 
gebeurt is in de wilgen � populierensingel tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het 
terrein. 
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Effecten op vogels in de aanlegfase kunnen voorkomen worden door de planning van 
werkzaamheden af te stemmen op de broedperiode van vogels. Struwelen en bomen 
mogen daarom niet in de periode maart tot en met juli gekapt worden.  

Na realisering van de bebouwing in het Van Goghkwartier zullen enkele vogelsoorten 
zich opnieuw kunnen vestigen op de projectlocatie. Verschillende soorten die nu 
voorkomen zijn verstoringsgevoelig of afhankelijk van ecotopen die niet meer aanwezig 
zullen zijn. Deze soorten zullen waarschijnlijk niet terug keren. Op voorhand kan niet 
exact beoordeeld worden welke soorten zullen terugkeren. Overigens richt de 
bescherming van vogels in de Flora- en faunawet zich vooral op broedende vogels en 
niet op het leefgebied op zich. 
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7. JURIDISCHE CONSEQUENTIES 

7.1 Soorten effecten 

Verschillende beschermde diersoorten, en / of hun leefgebied, zullen worden 
verstoord bij de realisatie van de nieuwbouwwijk. De volgende soorten zullen 
verstoord worden: 

- Zoogdieren: Egel, Mol, Bosspitsmuis, Huisspitsmuis, Veldmuis en Bosmuis; 
- Amfibieën en reptielen: Bruine Kikker, Gewone Pad, Groene Kikker 

complex (m.u.v. de Poelkikker), Kleine Watersalamander; 
- Vissen: Kleine Modderkruiper, Bittervoorn, Kroeskarper 
- Div. broedvogels; 
- Planten: Akkerklokje, Prachtklokje, Knikkende Helmbloem 

De effecten op de in deze eco-scan benoemde broedvogels kunnen voorkomen 
worden door zware werkzaamheden buiten de broedtijd uit te voeren.  

  
Voor de overige soorten geldt dat het niet mogelijk is om de verstoring volledig 
te voorkomen.   

7.2 Juridische consequenties 

De Flora- en faunawet eist dat alle redelijk handelingen worden uitgevoerd of 
nagelaten om de verstoring van beschermde soorten te voorkomen. Verstoring 
van broedende vogels en hun nesten is altijd verboden. De aanwezigheid van 
verschillende beschermde soorten legt daarom beperkingen op aan de 
uitvoeringsperiode van werkzaamheden. In onderstaande tabel is aangegeven 
wanneer bepaalde maatregelen niet uitgevoerd mogen worden. 

Om de verstoring van broedvogels te voorkomen mogen in de broedperiode, 

maart tot en met juli, geen graaf- en andere zware werkzaamheden uitgevoerd 
worden. 

Activiteit Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Inzet van zwaar materieel 

(heimachines, 

betonmolens etc.) 

        

In de gearceerde periode mogen genoemde werkzaamheden vanwege ecologische effecten niet

uitgevoerd worden. 

Daarnaast kan de verstoring van enkele soorten niet voorkomen worden. Voor 
de verstoring van de in paragraaf 7.1 genoemde beschermde soorten (m.u.v. de 
categorie van broedvogels) moet daarom een ontheffing ex art. 75 van de Flora- 
en faunawet aangevraagd worden. 
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7.3 Waarborgverplichting 

Middels een bij de ontheffingsaanvraag gevoegde ondertekende verklaring verklaart 
Heijmans Vastgoed B.V. zich te verbinden aan de hierboven aangeduide uitvoering van 
mitigerende maatregelen en de waarborging van de omschreven mitigerende factoren 
binnen de algehele projectrealisatie. 
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Hoofdstuk I Inleidende bepalingen 3

Artikel 1 Begripsbepalingen 

1. het plan 
het bestemmingsplan Van Goghkwartier, respectievelijk van de gemeente Naarden en de 
gemeente Bussum, vervat in de kaarten en deze voorschriften. 

2. de kaart 
de gewaarmerkte kaart nr. 170.9999.00 met bijbehorende verklaring, bestaande uit 2 kaart-
bladen, waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen. 

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

4. aan-huis-gebonden beroep 
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch 
of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op 
medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een ge-
deelte van een woning en de daarbijbehorende bebouwing worden uitgeoefend. 

5. antennedrager 
antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.  

6. antenne-installatie 
installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een 
techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbijbehorende bevestigingsconstructie. 

7. bestaande bouwwerken 
bouwwerken, die op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmings-
plan zijn of worden gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woning-
wet. 

8. bestaand gebruik 
het op het tijdstip van het in werking treden van het plan aanwezige gebruik. 

9. bestemmingsvlak 
een op de kaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming. 

10. bestemmingsgrens 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak. 

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

12. bouwgrens 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak. 

13. bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar beho-
rende bebouwing is toegelaten. 

14. bouwvlak 
een op de kaart aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid waarop gebouwen zijn 
toegelaten. 
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15. bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

16. bouwwerk, geen gebouw zijnde 
elk bouwwerk, geen gebouw en geen overkapping zijnde. 

17. dakkapel 
een constructie ter vergroting van een gebouw, welke zich tussen de dakgoot en de nok van 
een dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van 
de constructie in het dakvlak is geplaatst. 

18. detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen en/of leve-
ren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

19. gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 

20. hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel 
gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

21. maatschappelijke voorzieningen 
(overheids)voorzieningen inzake de volksgezondheid zoals zorgvoorzieningen. 

22. nutsvoorzieningen 
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceersta-
tions, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voor-
zieningen ten behoeve van de (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommu-
nicatie. 

23. peil 
a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte 

van die weg (ter plaatse van de hoofdtoegang); 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte 

van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 

24. platte afdekking 
een (min of meer) horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw, dat meer dan tweederde van 
het grondvlak van het gebouw beslaat. 

25. praktijkruimte 
een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten 
op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch 
of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied. 
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26. seksinrichting 
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-porno-
grafische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seks-
bioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf waaronder 
tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar. 

27. voorgevel 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstra-
ling ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

28. woonschip 
elk vaartuig of drijvend voorwerp, dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als woning of 
recreatieverblijf. 

29. woonschepenligplaats 
een plek voor het aanleggen van ten hoogste één woonschip. 

30. zomerpeil 
het in het peilbesluit door de waterbeheerder vastgestelde waterpeil voor het zomerseizoen.  
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

1. de breedte en lengte of diepte van een gebouw 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidsmu-
ren. 

2. de oppervlakte van een gebouw 
tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de 
scheidsmuren. 

3. de goot(- of boeibord)hoogte van een gebouw 
de hoogte gemeten tussen horizontale snijlijn van het dakvlak met het daaronder gelegen 
buitenwerks gevelvlak en het peil. 

4. de bouwhoogte van een gebouw 
tussen de bovenkant van het gebouw, met uitzondering van antennes, kleine liftkokers, schoor-
stenen en andere ondergeschikte bouwdelen, en het peil. 

5. bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde 
tussen het hoogste punt van het bouwwerk en het peil; bij constructies worden de werken in 
verticale stand meegerekend. 

6. bouwhoogte van een antenne-installatie 
de bouwhoogte van een antenne-installatie wordt gemeten tussen de voet van de antennedra-
ger en het hoogste punt van de antenne-installatie; indien de antennedrager aan de gevel van 
een gebouw wordt bevestigd, wordt gemeten tussen het punt waarop de antenne, met antenne-
drager het dakvlak kruist en het hoogste punt van de antenne-installatie. 

7. afstanden 
afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot perceelsgren-
zen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 
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Hoofdstuk II Bestemmingen en gebruik 7

Artikel 3 Woondoeleinden (W) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Woondoeleinden (W) zijn bestemd voor het wonen 
en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen.  

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. hoofdgebouwen en aan- en uitbouwen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
c. parkeervoorzieningen. 

3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. de dakhelling van de daken van de hoofdgebouwen dient ten minste 30° en mag ten hoog-

ste 45° bedragen; 
b. ter plaatse van de nadere aanwijzing "voorgevelrooilijn" dient de voorgevel van het hoofd-

gebouw in deze lijn te worden gebouwd; 
Naarden c. ter plaatse van de nadere aanwijzing (g): 

- mogen de woningen gestapeld worden gebouwd; 
- dient in afwijking met het bepaalde in dit lid onder b ter plaatse van de nadere 

aanduiding "voorgevelrooilijn" de voorgevel van het hoofdgebouw in of achter deze lijn 
te worden gebouwd; 

- mag het gebouw voor  van het oppervlak plat worden afgedekt, met dien verstande 
dat de goothoogte door de platte afdekking niet mag worden overschreden; 

- mag de maximaal toegestane bouwhoogte worden overschreden door dakterrassen, 
met dien verstande dat de bouwhoogte van dakterrasafscheidingen ten hoogste 1,2 m 
mag bedragen; 

d. voor wat betreft de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt 
het bepaalde in artikel 13 lid 4. 

Vrijstelling maximale dakhelling 
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 
onder c ten behoeve van een dakhelling van hoofdgebouwen tot ten hoogste 60°, met dien ver-
stande dat de maximale bouwhoogte niet mag worden overschreden. 

Bijzonder gebruiksvoorschrift 
5. Onder strijdig gebruik, zoals bedoeld in artikel 11, wordt niet verstaan het gebruik van ge-
deelten van woningen voor kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van aan-huis-gebonden 
beroepen voorzover: 
a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving; 
c. het vloeroppervlak voor kantoor- en/of praktijkruimte niet groter is dan eenderde van het 

gezamenlijk vloeroppervlak van hoofdgebouwen tot ten hoogste 40 m²; 
d. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 
e. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. 
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Artikel 4 Tuinen (T) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Tuinen (T) zijn bestemd voor tuinen behorende bij 
de op de aangrenzende gronden gelegen functies. 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. erfafscheidingen; 
b. erkers; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen:  
a. per hoofdgebouw mag ten hoogste één erker aan de voorgevel worden gebouwd met in-

achtneming van de volgende bepalingen: 
- de diepte mag ten hoogste 1,5 m bedragen; 
- de breedte mag ten hoogste 2/3 van de voorgevelbreedte van het hoofdgebouw bedra-

gen; 
- de bouwhoogte mag ten hoogste de bouwhoogte tot en met de tweede bouwlaag van 

het hoofdgebouw bedragen; 
b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen aan de hoofdgebouwen die zijn voorzien van 

de nadere aanwijzing "extra erker" per hoofdgebouw twee erkers worden gebouwd met 
inachtneming van de onder a genoemde maten; 

c. voor wat betreft de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het be-
paalde in artikel 13 lid 4. 

Artikel 5 Garages en bergplaatsen (G) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Garages en bergplaatsen (G) zijn bestemd voor 
de stalling van vervoermiddelen en voor de berging van niet voor handel en distributie bestem-
de goederen. 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:  
a. garages en bergplaatsen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en voor wat betreft de bouwhoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het bepaalde in artikel 13 lid 4. 
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Artikel 6 Maatschappelijke doeleinden (M) 

Bussum 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Maatschappelijke doeleinden (M) zijn bestemd 
voor: 
a. maatschappelijke voorzieningen; 
alsmede voor bijbehorende voorzieningen zoals: 
b. ontsluitingswegen; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. voet- en fietspaden; 
e. groen; 
f. water. 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. gebouwen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. dienstwoningen zijn niet toegestaan; 
b. ter plaatse van de nadere aanwijzing (z) mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, worden gebouwd; 
c. voor wat betreft de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het 

bepaalde in artikel 13 lid 4. 
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Artikel 7 Verblijfsgebied (VG) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Verblijfsgebied (VG) zijn bestemd voor: 
a. wegen met een functie voor verblijf en verplaatsing; 
b. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de 

aangrenzende bestemmingen; 
alsmede voor: 
c. bijbehorende voorzieningen, zoals fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen, (inclusief 

toerritten) speel- en groenvoorzieningen en (sier)water. 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde, worden gebouwd met in achtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 4. 

3. Ter plaatse van de overige aanduiding "brug" mag over het water worden gebouwd ten be-
hoeve van een langzaamverkeersverbinding met dien verstande dat tussen de bovenkant van 
het water en de onderkant van de overbouwing een vrije onderdoorgang dient te worden aange-
houden met een hoogte van ten minste 2,2 m gemeten vanaf zomerpeil. 

Vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van lagere vrije hoogte 
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen ten behoeve van de in lid 3 
opgenomen hoogtemaat tot een hoogte van in ieder geval 1,5 m met inachtneming van de vol-
gende bepalingen: 
a. er dient een doorgaande verbinding ten behoeve van fauna langs het water over de oever 

te worden veiliggesteld; 
b. door verlaging van de hoogte van de vrije onderdoorgang mag het waterstaatsbelang niet 

onevenredig worden geschaad. 

Artikel 8 Groenvoorzieningen (GR) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Groenvoorzieningen (GR) zijn bestemd voor: 
a. beplantingen, speelvoorzieningen en in samenhang daarmee voor fiets- en voetpaden en 

(sier)water; 
Bussum b. ter plaatse van de nadere aanwijzing (gw) voor geluidswerende voorzieningen. 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde, worden gebouwd met in achtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 4 met  

Naarden dien verstande dat ter plaatse van de nadere aanwijzing * geen bouwwerken zijn toegestaan. 

Artikel 9 Water (WA) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Water (WA) zijn bestemd voor: 
a. de wateraanvoer en -afvoer, waterberging en groen; 

 b.  ter plaatse van de subbestemming WAs: tevens voor ten hoogste vier woonschepenlig-
plaatsen. 

Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend keermuren voor de 
waterbeheersing, oeverbeschoeiingen en duikers worden gebouwd met in achtneming van het 
bepaalde in artikel 13 lid 4. 
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Artikel 10 Bedrijfsdoeleinden (B) 

Doeleindenomschrijving 
 1. De gronden op de kaart aangewezen voor Bedrijfsdoeleinden (B) zijn bestemd voor ter plaat-

se van de subbestemming Bn: uitsluitend nutsvoorzieningen.  
  
Naarden Bouwvoorschriften 
 2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de (sub)bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
 a. gebouwen; 
 b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
  
 3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en voor wat betreft de bouwhoogte van 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het bepaalde in artikel 13 lid 4. 

Artikel 11 Gebruik van gronden en bouwwerken 

1. Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of 
tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, de doeleindenomschrijving en 
de overige voorschriften. 

2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden te gebruiken of te 
laten gebruiken: 
a. als opslagplaats voor bagger en grondspecie; 
b. als opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en ma-

chines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afval, puin, grind of 
brandstoffen; 

c. als uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen. 

3. Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan: 
a. vormen van gebruik als bedoeld in lid 2 en 3, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor 

de grond ingevolge de bestemming, de doeleindenomschrijving en/of de overige voor-
schriften mag worden gebruikt; 

b. het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met normaal onderhoud, dan 
wel ter verwezenlijking van de bestemming; 

c. het uitoefenen van detailhandel voorzover dit een normaal en ondergeschikt bestanddeel 
uitmaakt van de totale bedrijfsuitoefening, zoals ingevolge de voorschriften toegestaan; 

d. de stalling van ten hoogste één toercaravan en/of boot op de bij een woning behorende 
grond. 

4. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1, indien strikte 
toepassing van het verbod leidt tot beperkingen in het meest doelmatige gebruik die niet door 
dringende redenen worden gerechtvaardigd. 
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Hoofdstuk III Algemene bepalingen 13

Artikel 12 Percentages en dubbeltelbepaling 

Percentages 
1. Een op de kaart of in de voorschriften aangegeven percentage, geeft aan hoeveel van het 
bouwvlak van het desbetreffende bouwperceel ten hoogste mag worden bebouwd met gebou-
wen en overkappingen. Bij het ontbreken van een percentage mag het bouwvlak volledig wor-
den bebouwd, tenzij in hoofdstuk II anders is bepaald. 

Dubbeltelbepaling 
2. Gronden welke in aanmerking zijn genomen bij het verlenen van een bouwvergunning, waar-
aan uitvoering is of kan worden gegeven, blijven bij de beoordeling van latere bouwplannen 
buiten beschouwing. 
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Artikel 13 Hoogteaanduidingen 

1. Voor de hoogst toelaatbare hoogte van gebouwen dienen  onverminderd hetgeen in lid 3 of 
hoofdstuk II van de voorschriften is bepaald  de op de plankaart aangegeven hoogten in acht 
genomen te worden.  

2. Indien op de kaart geen hoogteaanduiding is ingeschreven, geldt voor de maximaal toelaat-
bare goot- dan wel bouwhoogte van gebouwen het bepaalde in hoofdstuk II van deze voor-
schriften. 

3. De in lid 1, 2 en 3 bedoelde hoogten mogen worden overschreden door antennes, schoorste-
nen, liftkokers, zonnepanelen, trappenhuizen en andere ondergeschikte bouwdelen, tenzij in 
hoofdstuk II anders is bepaald, met dien verstande dat als op de kaart de goot- of boeibord-
hoogte is aangegeven deze tevens mag worden overschreden door hellende dakvlakken, top-
gevels en dakkapellen. 

4. De maximaal toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag � tenzij 
in hoofdstuk II of de overige voorschriften anders is bepaald � ten hoogste bedragen: 
bouwwerk bouwhoogte
- van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevellijn  1 m; 
- van erf- en terreinafscheidingen elders  2 m; 
- van lichtmasten  9 m; 
- van overig straatmeubilair  6 m; 
- van vrijstaande antennes ten behoeve van telecommunicatie 
 niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast  15 m; 
- van vrijstaande antenne-installaties ten behoeve van mobiele 

telecommunicatie  5 m; 
- van antenne-installaties die op bouwwerken worden geplaatst, 

niet zijnde schotelantennes  5 m; 
- van schotelantennes  3 m; 
- van tuinmeubilair  2 m; 
- van geluidwerende voorzieningen   5 m;  
- van overige bouwwerken  3 m. 

Artikel 14 Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van de kaart en hoofd-
stuk II uitsluitend worden overschreden door tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, 
trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en af-
daken, mits de overschrijding niet meer dan 2,5 m bedraagt. 
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Artikel 15 Vrijstellingsbevoegdheden 

Algemene vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van geringe afwijkingen 
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd  tenzij op grond van hoofdstuk II ter zake reeds 
vrijstelling kan worden verleend  vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan voor: 
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;  
b. overschrijding van bouwgrenzen niet zijnde bestemmingsgrenzen, voorzover zulks van be-

lang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voorzover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; het bouwvlak mag 
met niet meer dan 10% worden vergroot. 

2. Vrijstelling wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken. 

Artikel 16 Wijzigingsbevoegdheid 

Algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding bestemmings-
grenzen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het bestemmingsplan opgenomen bestem-
mingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voorzover zulks 
van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel 
voorzover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de over-
schrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet 
meer dan 10% worden vergroot. 
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Artikel 17 Algemeen procedurevoorschrift 

1. Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, 
dienen de navolgende procedureregels in acht te worden genomen: 
a. het ontwerpbesluit tot wijziging ligt met bijbehorende stukken gedurende 4 weken ter in-

zage; 
b. de burgemeester maakt deze terinzagelegging tevoren in één of meer dag-, nieuws- of 

huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, alsmede op de gebruikelijke 
wijze bekend; 

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren brengen 
van zienswijzen; 

d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en 
wethouders zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerpbesluit. 

2. Bij toepassing van een vrijstellingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, 
dienen de navolgende procedureregels in acht te worden genomen: 
a. het ontwerpbesluit tot vrijstelling ligt met bijbehorende stukken gedurende 2 weken ter in-

zage; 
b. de burgemeester maakt deze terinzagelegging tevoren in één of meer dag-, nieuws- of 

huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, alsmede op de gebruikelijke 
wijze bekend; 

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren brengen 
van zienswijzen; 

d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en 
wethouders zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerpbesluit. 

Artikel 18 Bouwen in strijd met het plan 

1. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan af-
wijkt van het plan en dat hetzij op het tijdstip van tervisielegging, hetzij na dit tijdstip, is of wordt 
gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, mag, mits de be-
staande afwijkingen niet worden vergroot: 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. geheel worden vernieuwd, indien het bouwwerk door een calamiteit is tenietgegaan, mits 

de bouwvergunning is aangevraagd binnen 2 jaar nadat het bouwwerk is tenietgegaan. 

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 
ten behoeve van vergroting van horizontale en verticale afmetingen die niet meer bedraagt dan 
15% van de oppervlakte respectievelijk hoogte. 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de termijn genoemd in 
lid 1 onder b, voorzover dit vanwege een terzake dienende civielrechtelijke procedure noodza-
kelijk is. 
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Artikel 19 Gebruik in strijd met het plan 

1. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat afwijkt van het plan op het tijdstip waarop het 
plan rechtskracht verkrijgt, mag worden voortgezet. 

2. Wijziging van het in lid 1 bedoelde gebruik is slechts toegestaan, indien hierdoor de bestaan-
de afwijkingen van het plan naar aard en/of intensiteit worden verkleind. 

3. Het bepaalde in lid 1 en 2 is niet van toepassing op gebruik, dat reeds in strijd was met het 
voorheen tot dat tijdstip geldende plan en waartegen wordt of alsnog kan worden opgetreden. 

Artikel 20 Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in artikel 11 lid 1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 59 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

Artikel 21 Titel 

Dit plan kan worden aangehaald onder de naam "bestemmingsplan Van Goghkwartier Naarden 
en Bussum". 


