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Inleiding 
Bij de bekendmakingen troffen wij een voorgenomen plan aan voor de realisatie van 30 woningen op het terrein van 
tuincentrum Van de Roest in Naarden. Het college heeft de raad hierover ook een raadsmededeling gestuurd. Onze fracties 
hebben hierover nog de volgende vragen:  
 
Inleidende opmerking m.b.t. de beantwoording 
De beantwoording van de gestelde vragen heeft helaas te lang op zich laten wachten doordat deze technisch niet op de juiste 
wijze zijn verwerkt in het systeem, waarna werd aangenomen dat ze al waren afgehandeld. Hiervoor mijn welgemeende 
excuses. 
 
Vraag 1 
Is het de gemeente bekend in hoeverre omwonenden en andere belanghebbenden zich in voldoende mate betrokken voelen 
bij de planvorming voor deze grootschalige woningbouwlocatie en hoe ziet het verdere participatieplan eruit?  
 
Antwoord 
Gedurende de planvoorbereiding heeft de initiatiefnemer met de directe buurtbewoners periodiek overleg gepleegd. 
In 2012 heeft de initiatiefnemer  de direct omwonenden alsmede de stichting De Limieten middels huisbezoeken 
geïnformeerd over onze plannen. Daarna is in april 2015 een algemene informatieavond gehouden voor de omgeving in een 
kantoorpand aan de Huizerstraatweg (pand Newomij) waar ook de gemeente was uitgenodigd. De voormalig projectleider 
van de gemeente was die avond als toehoorder aanwezig.  
Vervolgens heeft initiatiefnemer in juli 2018 en daarna in februari 2019 wederom twee informatieavonden georganiseerd in 
Brasserie Bel Ami in Bussum, waarbij de gemeente eveneens aanwezig was.  
Tijdens deze avonden zijn de plannen volledig toegelicht aan de omgeving en zijn de vragen van de buurtbewoners 
beantwoord. 
Initiatiefnemer is de omwonenden waar nodig en mogelijk tegemoet gekomen wat heeft geresulteerd in een aantal kleine 
aanpassingen van het plan. 
 
Het plan heeft als ontwerp ter inzage gelegen tot 1 oktober 2020. Tegen het plan zijn drie zienswijzen ingediend. 
 
Aangezien op dit moment alleen de bestuurlijke besluitvorming nog dient plaats te vinden vindt in deze fase geen participatie 
meer plaats. De zienswijzen zullen beantwoord worden en als onderdeel van het bestemmingsplan voorgelegd worden aan 
de raad. De indieners van de zienswijzen worden in de gelegenheid gesteld in te spreken bij de behandeling in de 
raadsvergadering. 
 
Vraag 2 
Is of wordt deze ontwikkeling meegenomen in de onderliggende berekeningen bij het woningbouwproject de Borgronden, 
dat even  verderop in de straat ligt? (o.a. ten aanzien van de verkeersdruk) 
 
Antwoord 
Bij het verkeersonderzoek voor de BORgronden zijn de plannen voor de Huizerstraatweg 113b meegenomen.  
 
 
Vraag 3 
Heeft voornoemd project consequenties voor de wegindeling en/of de bomen die daar langs de weg staan? In hoeverre is de 
verwachte verkeerstoename acceptabel i.c.m. andere ontwikkelingen in de omgeving?  
 
Antwoord 
In paragraaf 4.6 van de toelichting van het bestemmingsplan is het aspect verkeer onderzocht en toegelicht. De beoogde 
ontwikkeling van 30 woningen levert een verkeersgeneratie op van circa 197 motorvoertuigen per etmaal. Aangezien dit een 
beperkte toename in verkeersbewegingen is, is de verwachting dat de Huizerstraatweg over voldoende capaciteit beschikt 
om de extra verkeersbewegingen op te vangen. 
De Huizerstraatweg hoeft dus niet aangepast te worden voor dit plan en het plan heeft geen consequenties voor de bomen 
langs de Huizerstraatweg.  
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Vraag 4 
Het college geeft in de raadsmededeling aan dat er over dit project in het verleden al afspraken zijn gemaakt, waardoor niet 
aan alle huidige uitgangspunten t.a.v. woningbouw kan worden voldaan. Kan het college aangeven wanneer en door wie 
welke afwijkende afspraken zijn gemaakt en welke invloed dat nu op het voorliggende plan heeft? Hoeveel % van de 
woningen wordt sociaal?  
 
Antwoord 
In 2012 zijn met de toenmalige gemeente Naarden de eerste afspraken al gemaakt. De afspraak was toen om alleen dure 
woningen te realiseren en een afkoopsom te betalen. Destijds is de bestemmingsplanprocedure stop gezet vanwege de 
geurproblematiek van Givaudan.   
In 2017 zijn nieuwe afspraken gemaakt met initiatiefnemer over het toen ingediende plan. Dit plan voorzag enkel; in 
vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen en paste binnen de op dat moment geldende Woonvisie Gooise Meren 2017-
2025. Voor deze afspraken is een anterieure overeenkomst opgesteld en ondertekend.  
 
Initiatiefnemer heft uiteindelijk in overleg met de gemeente de woningverdeling aangepast om tegemoet te komen aan de 
nieuwe woonvisie. Dit heeft geresulteerd in de volgende verdeling: 
2 vrijstaande woningen 
18  twee-onder-een-kapwoningen 
4 aaneengebouwde woningen in de categorie middenduur 
6 sociale huur woningen. 
 
Vraag 5 
Acht het college het wenselijk om woningen te bouwen op een locatie met een hogere geluidsbelasting dan de 
voorkeurswaarde zoals genoemd in de Wet geluidhinder i.v.m. het wegverkeer op de A1 en de Huizerstraatweg en 
industrielawaai vanwege het geluidgezoneerde industrieterrein Naarden Quest International Nederland BV? En zo ja, waarom 
is het college van mening dat de voorkeursgrenswaarde van de geluidsbelasting in dit geval niet leidend hoeft te zijn?  
 
Antwoord 
De Wet geluidhinder schrijft voor dat bij vaststelling van hogere waarden een oordeel moet worden gegeven over de 
aanvaardbaarheid van de gecumuleerde geluidbelasting van wegverkeergeluid en industriegeluid.  
Het ten hoogst toegestane geluidsniveau waarvoor het college overeenkomstig artikel 59 (en 45 en 110a) van de Wet 
geluidhinder een hogere waarde kan vaststellen bedraagt 55 dB(A). Deze maximale ontheffingswaarde wordt niet 
overschreden. 
Dit is voor het college aanleiding om, rekening houdend met aspecten als mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, 
overeenkomstig artikel 59 en 83 van de Wet geluidhinder en hoofdstuk VIIIa van de Wet geluidhinder, voor de te bestemmen 
woningen hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen. 
 
Eén van de indieningsvereisten voor de omgevingsvergunning is een akoestisch rapport waarin de noodzakelijke maatregelen 
worden benoemd om aan het Bouwbesluit te voldoen voor wat betreft de geluidwering van de gevels. Met de bouw moet 
rekening worden gehouden met deze noodzakelijke gevelmaatregelen, om uiteindelijk een maximaal geluidsniveau van 33 dB 
in de woningen te garanderen. Door bij verlening van de omgevingsvergunning en toezicht op de uitvoering van de bouw 
bovenstaande in acht te nemen wordt het binnengeluidsniveau, zoals genoemd in het Bouwbesluit, gewaarborgd. 
 
Vraag 6 
In hoeverre is de geurcirkel van het tegenovergelegen industrieterrein verenigbaar met de woningbouwplannen?  
 
Antwoord 
In de raadsmelding (d.d. 14 november 2017) die als bijlage bij de toelichting is opgenomen is aangegeven dat in 2012 het 
bedrijf Givaudan de geurstoffenfabriek heeft gesloten. Voorts heeft het bedrijf een groot deel van de opslag van gevaarlijke 
stoffen verplaatst naar een andere vestiging. Hierdoor is de bestaande milieuvergunning niet langer toegesneden op de 
huidige activiteiten van de vestiging in Naarden. 
 
Momenteel bereidt Givaudan, in overleg met de provincie, als bevoegd gezag, een nieuwe revisievergunning voor. De 
provincie heeft hiertoe concrete afspraken gemaakt met het bedrijf. In de gewijzigde vergunning zal een geurcirkel worden 
vastgelegd die passend is binnen het bestaande provinciale beleid.  
 
In de huidige situatie zijn de woningen aan de Huizerstraatweg 18a/18b maatgevend voor toetsing op het onderdeel ‘geur’. De 
nieuwe woningen zullen geen maatgevende belemmeringen zijn, omdat die verder van het bedrijf zijn gelegen. Indien het 
bedrijf wil uitbreiden op het aspect geur, zal dit dienen te geschieden binnen de huidige geuremissie van de bedrijfslocatie. 
Gelet op de huidige situatie is er uit oogpunt van geurhinder sprake van een aanvaardbaar niveau van geurhinder. 
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Geconcludeerd wordt daarom dat de locatie Van der Roest zonder 
belemmeringen met betrekking tot geurhinder kan worden ontwikkeld. 
 
Hiermee is verzekerd dat geurhinder geen belemmering zal (kunnen) vormen voor het beoogde project. 
 
Vraag 7 
Op welke manier en wanneer wordt de raad gekend bij de verdere besluitvorming over dit plan? 
 
Antwoord 
In totaal zijn drie zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.  
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de zienswijzen-nota ter beantwoording van de ingediende zienswijzen. Met 
het afronden van de zienswijzen-nota kan deze maand de bestuurlijke besluitvorming in gang worden gezet. De raad dient 
uiteindelijk een besluit te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. 


