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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel

De gemeente is voornemens om de bestaande kruising van de Churchillstraat met de Rijksweg te 
vervangen door een rotonde, met als doel de verkeersveiligheid te vergroten. Deze ontwikkeling past 
niet in het geldende bestemmingsplan, reden waarom het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld 
voor de gehele locatie van de rotonde. Voor dit plangebied wordt het bestemmingsplan Buitengebied 
gedeeltelijk herzien. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van de rotonde planologisch-juridisch 
mogelijk alsmede aanvullende maatregelen die voor de rotonde en directe omgeving noodzakelijk zijn. 

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied wordt gevormd door de kruising van de Rijksweg en de Churchillstraat. Het plangebied 
grenst aan de noordzijde aan de wijk Tuindorp Keverdijk van Naarden. Het zuiden van het plangebied 
bestaat uit het buitengebied van Naarden. De Rijksweg is een weg die vanuit het noordwesten bezien 
het verkeer van de Autosnelweg A1 (aansluiting 5) langs het zuiden van Naarden en het noorden van 
Bussum weer naar de Autosnelweg A1 (aansluiting 7) leidt. In figuur 1 is de regionale ligging en van 
het plangebied weergegeven. In figuur 2 is de precieze begrenzing van het plangebied aangegeven.

Afbeelding 1.1: regionale ligging plangebied
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Afbeelding 1.2: specifieke ligging plangebied

1.3  Geldend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied (rode vlak in figuur 1.3) geldt het bestemmingsplan "1e herziening 
bestemmingsplan Buitengebied" van de gemeente Naarden, vastgesteld door de gemeenteraad op 10 
september 2008. Het grootste deel van het plangebied ligt binnen de bestemming Verkeer van genoemd 
bestemmingsplan. Dit gedeelte van het plangebied is niet strijdig met het huidige bestemmingsplan. De 
rotonde en bijbehorende maatregelen worden echter ook gedeeltelijk aangelegd op gronden met de 
bestemming "Agrarisch gebied met natuurwaarden in een open landschap" (de groen-gele kleur in 
figuur 1.3) en op dit punt is de beoogde ontwikkeling wél strijdig met het bestemmingsplan, aangezien 
deze bestemming niet voorziet op de aanleg van gebiedsontsluitingswegen. 
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Afbeelding 1.3: uitsnede bestemmingsplan Buitengebied Naarden eerste herziening

1.4  Leeswijzer

In hoofdstuk 2 komt allereerst het beleidskader aan bod. In dit hoofdstuk wordt het relevante ruimtelijke 
beleid van het Rijk, de provincie, de regio en de gemeente beschreven. In hoofdstuk 3 is een ruimtelijke 
analyse van het plangebied opgenomen. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan 
de historie van het plangebied, de ruimtelijke opbouw van het gehele plangebied en de voorkomende 
functies. In hoofdstuk 4 komen de relevante omgevingsaspecten aan bod. In hoofdstuk 5 komt de 
juridische planbeschrijving aan bod. In dit hoofdstuk wordt de wijze van bestemmen uiteengezet. Tevens 
wordt artikelsgewijs een beschrijving gegeven van de voorschriften en de bestemmingen. In hoofdstuk 6 
is de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan uiteengezet.

Algemene opmerking

De werkzaamheden aan deze planvorming zijn gestart in een periode van voor de fusie tussen de 
gemeente Naarden, Muiden en Bussum. In dit bestemmingsplan wordt dus naar zowel de gemeente 
Naarden als naar de fusiegemeente Gooise Meren verwezen. 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie

2.1  Historie

Vanaf de jaren dertig liep Rijksweg 1 (Amsterdam - Amersfoort) vanaf Muiden door Naarden richting 
Laren als tweestrooksweg ten zuiden van de vesting. Vanaf 1973 werd het autoverkeer via autosnelweg 
A1 ten noorden van de vesting om Naarden heen geleid. Het vroegere traject van Rijksweg 1 wordt nu 
gevormd door de Rijksweg (vanuit het noordoosten bezien vanaf aansluiting 5 van Autosnelweg A1) en 
gaat richting het oosten over in de Godelindeweg en vervolgens de Amersfoortsestraatweg om zich 
vervolgens weer bij de A1 te voegen ter hoogte van aansluiting 7 van Autosnelweg A1. 

Het plangebied wordt ingesloten door tuindorp Keverdijk aan de noordzijde en het buitengebied van 
Naarden aan de zuidzijde. Keverdijk is enigszins geïsoleerd van de overige woongebieden vanwege de 
aanwezigheid van de nog open, voormalige schootsvelden tussen deze buurt en de overige buurten. Dit 
open gebied vormt nu nu een brede groene zone. 

2.2  Ruimtelijke structuur

Bepalende structuurlijnen in Naarden worden gevormd door de ontsluitingsstructuur en de groenblauwe 
structuur. De Rijksweg maakt onderdeel uit van de ontsluitingsstructuur van Naarden en heeft een 
aansluiting op de A1. De A1 verzorgt met zijn aansluitingen de verbinding met de rest van Nederland, 
maar vormt ook een zware barrière in het landschap.

De groenblauwe structuur wordt hoofdzakelijk gevormd door de ruimte rondom de Vesting Naarden. 
Ook het groen langs de ontsluitingsstructuur is bepalend voor de groenblauwe structuur. Nabij het 
plangebied wordt deze gevormd door de groene ruimte tussen de Rijksweg en het Naardermeer.

2.3  Functionele inrichting

Het plangebied heeft de functies 'verkeer' en 'agrarisch'. In onderhavige paragraaf worden deze 
functies nader beschreven.

Het plangebied wordt vanuit het westen ontsloten door Rijksweg die via aansluiting 5 toegang van/tot de 
A1 biedt. Deze aansluiting is alleen bereikbaarheid vanuit/naar de richting Amsterdam. Via aansluiting 
6, welke toegankelijk is vanaf de IJsselmeerweg/Amsterdamsestraatweg, is de A1 in beide richting 
bereikbaar. Aansluiting 7 van de A1 biedt vanuit het oosten toegang tot het plangebied.

De route via de Rijksweg-Godelindeweg-Amersfoortsestraatweg is de belangrijkste verkeersverbinding 
binnen Naarden. De verkeersstructuur wordt gedragen door deze verbinding. De verkeersintensiteiten 
bedragen op deze route maximaal 22.000 mvt/etmaal in het jaar 2025.

De agrarische functie betreft een relatief smalle strook agrarisch gebied (weilanden) behorende tot 
Keverdijksche Overscheense Polder, gelegen tussen de Rijksweg en het Naardermeer. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op 
rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. De 
hoofdlijnen van de SVIR gaan over bereikbaarheid, concurrentiekracht en leefbaarheid en veiligheid.

In de SVIR wordt een groot deel van ruimtelijke ordeningskwesties bij de provincies en gemeenten 
neergelegd. Zo laat het rijk afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap aan de 
provincies en gemeenten over, komt het budget voor provinciaal en regionaal verkeer en vervoer ook bij 
provincies en gemeenten te liggen en krijgen gemeenten ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en 
voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen. Het beleid dat in de SVIR 
is geformuleerd, is in het hierna beschreven Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
vastgelegd in regelgeving. Hierin zijn directe regels voor provincies en gemeenten opgenomen die de 
rijksbelangen beschermen. De in de SVIR genoemde rijksbelangen hebben geen betrekking op het 
onderhavige bestemmingsplan.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) heeft de Rijksoverheid de nationale belangen 
omschreven waarvoor het Rijk zelf verantwoordelijkheid draagt. Een goede doorwerking van deze 
nationale belangen wordt juridisch geborgd via het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

De nationale belangen betreffen onder meer onderwerpen op het gebied van de hoofdinfrastructuur 
(reserveringen rond hoofdwegen en hoofdspoorwegen, vrijwaring rond rijksvaarwegen en 
hoofdbuisleidingen), de elektriciteitsvoorziening, het vereenvoudigde regime van de ecologische 
hoofdstructuur en waterveiligheid (bescherming van primaire waterkeringen en bouwbeperkingen in het 
IJsselmeergebied). De in het Barro genoemde rijksbelangen hebben geen betrekking op het 
onderhavige bestemmingsplan.

Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 Bro)
Overheden die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk willen maken, moeten in bepaalde gevallen een 
aantal stappen zetten die borgen dat tot een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die 
nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt gekomen. Deze stappen volgen de ladder voor duurzame 
verstedelijking. 

De realisering van een rotonde, zoals die door middel van dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, 
is geen stedelijke ontwikkeling zoals bedoeld en omschreven in de ladder voor duurzame 
verstedelijking. Dit betekent dat het doorlopen van de ladder voor duurzame verstedelijking voor dit plan 
niet nodig is.

3.2  Provinciaal beleid

Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 21 juni 2010 de Structuurvisie Noord-Holland 2040 
'Kwaliteit door veelzijdigheid' (verder: de structuurvisie) en de bijbehorende verordening (verder: PRV) 
vastgesteld. Op 29 november 2011 is de eerste herziening van de structuurvisie vastgesteld. Op 
3 februari 2014 is een beleidsarme wijziging van de PRV vastgesteld. De laatste aanpassing van de 
PRV dateert van 1 maart 2017.

In de structuurvisie geeft de provincie Noord-Holland aan op welke manier zij de ruimte in de provincie 
de komende 30 jaar wil benutten en ontwikkelen. De provincie zet vooral in op compacte en goed 
bereikbare steden, omringd door aantrekkelijk groen. De structuurvisie vormt het beleid van de 
provincie, dat niet direct doorwerkt naar gemeenten. Hiervoor is de PRV opgesteld. In de PRV zijn, op 
basis van de structuurvisie, regels gesteld waar gemeenten in hun bestemmingsplannen aan moeten 
voldoen.
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Het bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die een nadere afweging vereisen in het 
kader van de structuurvisie en PRV.

Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) 
Het Provinciaal Milieubeleidsplan 2015-2018 (PMP) is op 15 december 2014 door Provinciale Staten 
vastgesteld. In het PMP staan de milieudoelen van de provincie Noord-Holland. Ook staat beschreven 
hoe die moeten worden gerealiseerd en binnen welke termijn. In het plan stelt de provincie voor in te 
zetten op meer duurzame, gezonde en veilige ontwikkelingen en het stimuleren van innovatieve 
oplossingen voor milieuopgaven. In het plan zijn een viertal integrale opgaven geformuleerd: gezonde 
stad en mobiliteit, visie op de ondergrond, circulaire economie en transitie duurzame energie. Om dit te 
realiseren, stuurt de provincie actief op diverse doelstellingen op het terrein van geur, geluid, bodem, 
luchtkwaliteit en externe veiligheid. 

De realisatie van de rotonde bevordert de doorstroming van het verkeer en levert daarmee een bijdrage 
aan het milieu (luchtkwaliteit en geluidhinder). Daarmee wordt met dit bestemmingsplan invulling 
gegeven aan de doelstellingen uit het Provincaal Milieubeleidsplan. 

3.3  Regionaal beleid

Regiokaart 2025 Gooi en Vecht
De gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben de belangrijkste ruimtelijke opgaven geactualiseerd. Dit 
heeft geleid tot de Regiokaart 2025. Deze is de opvolger van de inmiddels 10 jaar oude Regiokaart 
2015. De regiokaart geeft de lopende en nieuwe ruimtelijke en stedenbouwkundige projecten in de 
regio voor de komende 10 jaar weer, uitgesplitst voo de sectoren landschap, recreatie woningbouw, 
bedrijven en infrastructuur.

In de regiokaart 2015 wordt over de functie verkeer, en dan specifiek het regionaal wegennet, 
uiteengezet dat afspraken zijn gemaakt om de doorstroming op de doorgaande wegen in de regio te 
garanderen. De Rijksweg is aangeduid als doorgaande weg. Met dit plan wordt ingezet op "duurzame 
veiligheid" maar met behoud van voldoende doorstroming. Daarmee wordt met dit bestemmingsplan 
invulling gegeven aan de Regiokaart Gooi en Vecht.

3.4  Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Naarden en Bussum (2014)
Op 5 maart 2014 heeft de gemeente Naarden de Structuurvisie Naarden en Bussum vastgesteld. Deze 
structuurvisie vervangt de Structuurvisie Naarden uit 2003. De structuurvisie gaat als afwegingskader 
fungeren voor het beleid van beide gemeenten in de komende 20 tot 30 jaar.

In de structuurvisie is een beschrijving opgenomen van beide gemeenten en de gezamenlijke opgaven 
waar men voor staat. Ook zijn de kernwaarden van beide gemeenten beschreven. Op basis van die 
onderdelen zijn speerpunten geformuleerd voor het beleid van komende jaren op korte en lange termijn. 
De speerpunten richten zijn onder meer:

opheffen van barrière-werking door verdiepen van het spoor;
verbeteren van langzaam vervoersverbindingen;
versterken van de recreatieve sector;
woningbouw voor starters, jonge gezinnen en senioren;
behouden van levendige centra en het op peil houden van voorzieningen in de wijken;
aanpak en stimulering werkgelegenheid;
duurzaamheid als leidraad voor de verder uitwerking van speerpunten.

Feitelijk sluit de verbetering van de verkeerskundige situatie ter plaatse aan op het laatstgenoemde 
speerpunt, aangezien verkeersveiligheid een belangrijk duurzaamheidsaspect vormt. 

Verkeersstructuurplan Naarden 2011-2020
In 2011 is een nieuw verkeersstructuurplan opgesteld. In dit geactualiseerd verkeersstructuurplan is 
specifiek invulling gegeven aan vier thema's: verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en 
parkeren. De beleidsonderwerpen ten aanzien van verkeer zijn vervolgens verdeeld over deze vier 
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thema's. In het beleid wordt vervolgens per thema de gemeentelijke visie gegeven. Het beleid vormt 
samen met een knelpuntenoverzicht de basis voor het uitvoeringsprogramma om tot een daadwerkelijk 
vertaling van het beleid en een oplossing van de knelpunten te komen. Tot slot beschrijft het 
verkeersstructuurplan ook een 17 tal quick wins, snel uitvoerbare maatregelen die de situatie van een 
deel van de bestaande knelpunten kunnen verbeteren.
Het kruispunt Rijksweg/Churchillstraat is als project met hoge prioriteit geformuleerd in het 
verkeersstructuurplan, om een tweetal knelpunten op te lossen. Het betreffen knelpunten in de zin van 
verkeersveiligheid en bereikbaarheid. 

Groenstructuurplan Naarden 2008-2023
Het groenstructuurplan gemeente Naarden heeft betrekking op het groen binnen de komgrenzen van de 
gemeente en geeft voor de periode 2008 - 2023 richting aan de ontwikkeling en het beheer van het 
openbaar groen in de gemeente. Het groenstructuurplan geeft inzicht in de bestaande groenstructuren 
en de functie daarvan. Voor grote delen van Naarden geldt dat er voldoende (kwantitatief) groen 
aanwezig is. In enkele wijken, zoals Keverdijk, is de aanwezigheid van groen beperkt. 
Het beleid is er dan ook op gericht om het bestaande groen te beschermen en op een kwalitatief 
hoogwaardig niveau te onderhouden. Per wijk zijn aandachtspunten opgesteld ten aanzien van de 
groenstructuur waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden. Ook geeft het Groenstructuurplan 
richting hoe om te gaan met groen bij nieuwe ontwikkelingen. De bestaande groenstructuur is in dit 
bestemmingsplan bestemd als Verkeer. Binnen die bestemming zijn echter wel groenvoorzieningen 
mogelijk, maar door ze niet specifiek te bestemmen is aanpassing en uitwisseling van functies (binnen 
de bestemming Verkeer) mogelijk. Tot een eventuele groenvoorziening behoort ook het middeneiland 
van de rotonde.

Bomenbeleidsplan 2009 Naarden
Boomstructuren zijn samen met groenstructuren bepalend voor het beeld van de openbare ruimte. Het 
Bomenbeleidsplan beschrijft aansluitend op het Groenstructuurplan een drietal boomstructuurniveaus: 
Stadstructuur, Wijkstructuur, Overige bomen.
De doelstelling van het bomenbeleidsplan is het streven naar een gevarieerd, gezond, duurzaam en 
veilig bomenbestand te behouden en te realiseren. Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn naast het 
aanwijzen van de structuren, in het beleidsplan thema's beschreven die belangrijk zijn voor de 
instandhouding van het bomenbestand; dimensionering, toepassing, ziekten en plagen en overlast door 
bomen. Te allen tijden is het behoud van bomen het uitgangspunt. Daarvoor is een lijst van waardevolle 
bomen opgesteld. Dit zijn bomen die alleen in uitzonderlijke situaties (gevaar of calamiteit) gekapt 
mogen. In het plangebied komen een aantal bomen voor die waardevol zijn omdat ze tezamen een 
lijnelement vormen. Het betreft bomen langs de Rijksweg.  

Actieplan geluid 2013-2018
Het actieplan geluid geeft een gemeentebrede visie op verkeerslawaai van gemeentelijk wegen en de 
mogelijkheden op problemen beheersbaar te houden. Ook wordt in het actieplan gewerkt met een 
plandrempel. Deze plandrempel geeft het ambitieniveau weer van de gemeente ten aanzien van geluid 
en is vastgesteld op 70 dB.

Rioleringsplan Naarden-Bussum 2013-2016 
Het gezamenlijke rioleringsplan van de gemeenten Naarden en Bussum geeft invulling aan de zorgplicht 
voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater. De algemene doelstelling van riolering is 
bescherming van de volksgezondheid en het waarborgen van de leefomgeving van de burgers. Uit deze 
algemene doelstelling zijn de volgende doelen ontleend, waaraan het systeem moet voldoen:
1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater (afvalwater).
2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater (afvalwater).
3. Zorgen voor inzameling van hemelwater (hemelwater).
4. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater (hemelwater).
5. Voorkomen of beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de 

grond gegeven bestemming (grondwater).
6. De gemeente is het eerste aanspreekpunt (loketfunctie) voor burgers met vragen en klachten over 

grondwater (grondwater). 
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Hoofdstuk 4  Planbeschrijving

4.1  Doelstellingen en uitgangspunten

Het doel van dit plan is de aanleg van een rotonde ter plaatse van de kruising Churchillstraat-Rijksweg 
in Naarden, zodat het ter plaatse aanwezige knelpunt op het gebied van verkeersveiligheid wordt 
opgelost door middel van een duurzaam veilige inrichting met behoud van het huidige snelheidsregime 
en met behoud van een goede doorstroming.

Knelpunt
In het Verkeersstructuurplan Naarden 2011 is het kruispunt Rijksweg-Churchillstraat aangeduid als een 
project met de hoogste prioriteit waar de verkeersveiligheid verbeterd dient te worden. In het verleden 
zijn op dit kruispunt ongevallen met ernstige afloop voorgevallen. 

Oplossing
Met de aanleg van een rotonde wordt een robuuste snelheidsremmer gerealiseerd die de 
verkeersveiligheid in algemene zin op de Rijksweg en vanuit de wijk Keverdijk ten goede komt. 
Het kruispunt wordt gereconstrueerd tot een enkelstrooksrotonde. Uit verkeerskundig onderzoek, zie 
bijlage 1, is gebleken dat een rotonde met één rijstrook voldoende is voor het afwikkelen van het 
verkeer. 

Kortom, de rotonde draagt in brede zin bij aan het creëren van een veilige, duurzamere en gezondere 
leefomgeving van Naarden, door: 

het verbeteren van de verkeersveiligheid; 
het waarborgen van de doorstroming op de hoofdroute door Naarden. 

4.2  Ontwerp en maatregelen 

Om het kruispunt Rijksweg-Churchillstraat veiliger te maken wordt het huidige kruispunt vervangen door 
een enkelstrooksrotonde. De beoogde rotonde heeft voldoende capaciteit om de verkeersstromen te 
verwerken.

In de huidige situatie is de Rijksweg een voorrangsweg. Het verkeer vanaf de Churchillstraat verleent 
voorrang aan het doorgaand verkeer op de Rijksweg. Deze t-splitsing wordt vervangen door een 
rotonde. In Afbeelding 4.1 staat de nieuwe rotonde geprojecteerd over de bestaande situatie.
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Afbeelding 4.1: projectie van de nieuwe rotonde (concept ontwerp) op de bestaande situatie

In de situatie met rotonde worden de wegen die aansluiten op de rotonde dichter bij elkaar geplaatst. 
De rotonde zelf is breder dan de bestaande wegen. De uitbreiding beslaat enkele meters aan de 
westelijke zijde. Aan de oostelijke zijde wordt de Churchillstraat iets korter om ruimte te bieden aan de 
rotonde. In Afbeelding 4.2 is een definitief ontwerp opgenomen. 

Verkeerskenmerken
De nieuw aan te leggen rotonde dient om de verkeersveiligheid te vergroten. De rotonde heeft geen 
invloed op de verkeersintensiteiten. In de huidige situatie is maximale snelheid op de Rijksweg ter 
hoogte van de Churchillstraat 50 km/uur. Het verkeer vanaf de Churchillstraat naar de Rijksweg kent 
een maximumsnelheid van 30 km/uur. Beide wegen houden daarmee hun huidige (of geprojecteerde) 
maximumsnelheid. 

Het verkeer vanaf de Churchillstraat verleent in de huidige situatie voorrang aan de Rijksweg. In de 
nieuwe situatie zijn de drie wegen gelijkwaardig aan elkaar. Het eerder genoemde verkeerskundig 
onderzoek toont aan dat de nieuwe rotonde geen grote wachtrij op de huidige voorrangsweg in de spits 
genereert. Over het etmaal gezien zal daarom geen noemenswaardige extra congestie ontstaan ter 
hoogte van de rotonde. 
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Afbeelding 4.2: definitief ontwerp 
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Hoofdstuk 5  Omgevingsaspecten

5.1  Algemene beoordeling milieueffecten (m.e.r.)

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit 
m.e.r.) is het noodzakelijk om ten behoeve van een bestemmingsplan dat kaderstellend is voor of een 
besluit neemt over projecten met grote milieugevolgen een milieueffectrapportage te doorlopen. 
Onderdeel C van de bijlage Besluit m.e.r. geeft de omvang van dergelijke projecten. Van andere 
projecten moet het bevoegd gezag beoordelen of deze projecten belangrijke negatieve gevolgen voor 
het milieu kunnen hebben. Deze projecten staan in onderdeel D van de bijlage Besluit m.e.r. 

Hierbij geldt de omvang van een project als richtwaarde, en niet als absolute drempelwaarde. Daarom 
is vrijwel altijd een toets noodzakelijk of sprake is van een project met grote milieugevolgen. Deze toets 
dient plaats te vinden aan de hand van de criteria van Bijlage III, van de EU-richtlijn m.e.r. De 
hoofdcriteria waaraan moet worden getoetst zijn: kenmerken van de projecten, plaats van de projecten 
en kenmerken van het potentiële effect. 

Voor dit plan wordt overwogen dat:
het project, gelet op de aard en omvang, ver beneden relevante drempelwaarden blijft;
er geen belangrijke milieueffecten optreden (zoals hierna verder wordt toegelicht), autonoom en in 
vergelijking met de huidige situatie.

Gelet op deze overweging is het aanvaardbaar af te zien van de uitvoering van een Plan-m.e.r.

5.2  Verkeer

Een betere en veiligere doorstroming van het verkeer zijn de aanleiding voor het uitvoeren van het 
project. Mobiliteit vormt dus een belangrijk aspect voor dit bestemmingplan. 

Onderzoek
In een mobiliteitsonderzoek is de te realiseren rotonde getoetst op verkeersafwikkeling. De 
verkeersafwikkeling is beoordeeld aan de hand van wachtrijlengtes en wachttijden in de ochtend- en 
avondspits. Hierbij is eveneens aandacht besteed aan de verkeersveiligheid.

Uit de analyse is gebleken dat een enkelstrooksrotonde de beste verkeersafwikkeling en doorstroming 
kent. Zowel de wachtrijlengtes, als de wachttijden zijn beperkt. Uit de analyse blijkt eveneens dat de te 
realiseren rotonde toekomstbestendig is, wanneer verkeersintensiteiten toenemen met 10%.

Vanuit verkeersveiligheid is de enkelstrooksrotonde een goede oplossing, omdat de fysieke 
infrastructuur de snelheid van het verkeer zal terugdringen waardoor de verkeersveiligheid vergroot 
wordt. 

Snelheidsregime Churchillstraat - Keverdijk
Onder andere op de Churchillstraat en de Keverdijk wordt 30 km/u als maximum snelheid ingesteld in 
het kader van het herinrichtings- en rioleringsproject, zoals dat momenteel in de wijk wordt uitgevoerd. 
De besluitvorming voor aanpassing van het snelheidsregime wordt momenteel voorbereid. De gemeente 
Gooise Meren draagt er zorg voor dat deze aanpassing - ten minste voor deze wegen - zal zijn 
afgerond voorafgaand aan het gereed komen van de rotonde. Dat betekent dat in dit plan en in de 
daartoe opgestelde onderzoeken van het nieuwe snelheidsregime kan worden uitgegaan.

5.3  Luchtkwaliteit

Wettelijk kader
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit.

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 
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milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) 
bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. 
Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide 
(jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang.

Onderzoek
In bijlage 2 van deze toelichting (na het advies van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek) zijn de resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek opgenomen (Royal HaskoningDHV, 1 
februari 2016). Er is onderzocht of het aanpassen van het kruispunt Churchillstraat - Rijksweg effecten 
heeft op de luchtkwaliteit. Hiervoor zijn de verkeerskenmerken voor en na de aanpassing vergeleken. 
Daarnaast is gekeken of de afstand tussen het verkeer en de gebouwen wijzigt.

De rotonde heeft geen invloed op de verkeersintensiteiten. In de huidige situatie is maximale snelheid 
op de Rijksweg ter hoogte van de Churchillstraat 50 km/uur. Het verkeer op de Rijksweg behoudt de 
huidige maximumsnelheid. De maximumsnelheid op de Churchillstraat en de daarachter gelegen 
woonwijk zal ten tijden van de aanleg van de rotonde omlaag zijn gebracht van 50 naar 30 km/u. Dit is 
in een apart besluit geregeld en maakt geen deel uit van dit onderzoek. De nieuwe rotonde genereert 
geen grote wachtrij op de huidige voorrangsweg in de spits. Over het etmaal gezien zal daarom geen 
noemenswaardige extra congestie ontstaan ter hoogte van de rotonde.

Via de Monitoringstool is bepaald dat er ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden in het 
gebied. Ter hoogte van de bebouwing bedraagt in de huidige situatie de concentratie NO2 19.2 ug/m3 
en PM10 21.1 ug/m3. Pas boven 40 ug/m3 wordt voor NO2 de grenswaarde overschreden. De 
ontwikkelingen in relatie tot de rotonde voldoen daarmee aan de Wet Milieubeheer, art. 5.16, eerste lid, 
sub a.

Resultaten luchtkwaliteit
De gemiddelde afstand tussen de verkeersstromen en de woonwijk blijft gelijk. De uitstoot van het 
verkeer op de Rijksweg en op de Churchillstraat blijft ook gelijk. Netto wordt geen effect verwacht van 
de rotonde op de luchtkwaliteit ter hoogte van de woonwijk.

Resultaten stikstofdepositie
De afstand tussen het Naardermeer en het kruispunt tussen de Rijksweg en de Churchillstraat wordt 
enkele meters korter. Dit heeft op een afstand van circa 430 meter geen merkbaar effect. De uitstoot 
van het verkeer op de Rijksweg en op de Churchillstraat blijft gelijk.

De conclusie is dat het plan uit oogpunt van luchtkwaliteit en stikstofdepositie aanvaardbaar en 
uitvoerbaar is.

5.4  Geluidhinder

De wijziging van kruising naar een rotonde valt onder het regime van de Wet geluidhinder. De 
geluidbelastingen vanwege te wijzigen wegen moeten daarom voldoen aan de grenswaarden uit deze 
wet. Voor de toetsing van het plan aan deze grenswaarden is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Onderzoek
In dit akoestisch onderzoek, opgenomen in bijlage 3 van deze toelichting, worden de geluidseffecten 
van de Rijksweg in beeld gebracht. Omdat het snelheidsregime op de Churchillstraat in de toekomst 
over gaat van 50 km/uur naar 30 km/uur, is toetsing aan de Wet geluidhinder hier niet van toepassing. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan bovendien worden gesteld dat hier geen toename 
van geluid wordt verwacht, aangezien de verkeersintensiteiten door aanleg van de rotonde hier niet 
toenemen en omdat de rijsnelheid wordt verlaagd.

De wijzigingen aan de Rijksweg dienen wel getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. De Wet 
geluidhinder (Wgh) stelt eisen aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op bestaande 
geluidgevoelige objecten ten gevolge van de wijziging van een weg. Op grond van afdeling 4 van 
hoofdstuk VI van de Wgh moet onderzoek worden verricht naar de te wijzigen weg(vakken). Van deze 
wegen moet de geluidbelasting vóór de wijziging van de bestaande wegen en de toekomstige 
geluidbelasting na wijziging van deze wegen worden onderzocht. De Wet geluidhinder is alleen van 
toepassing voor zover het gaat om geluidgevoelige objecten binnen de geluidzone van de wegen. Onder 
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geluidgevoelige objecten worden in de Wet geluidhinder verstaan: woningen, andere geluidgevoelige 
gebouwen (zoals scholen) en geluidgevoelige terreinen. De grenswaarden van de Wet geluidhinder zijn 
van toepassing op de geluidgevoelige objecten voor zover deze liggen binnen de geluidzone van een 
weg. In dit onderzoek gaat het om woningen.

Op de woningen binnen de zone van de te wijzigen Rijksweg is het regime “reconstructie van een weg” 
van toepassing. De grenswaarde wordt hier gevormd door de heersende geluidbelasting. Om te kunnen 
bepalen of bij deze woningen ook daadwerkelijk sprake is van reconstructie in het kader van de Wgh, 
dient te worden bepaald of de grenswaarde in de toekomstige situatie, in dit geval het 10e jaar na 
openstelling van de gewijzigde weg, met tenminste 1,5 dB wordt overschreden.

De geluidbelasting neemt ten opzichte van de huidige situatie toe met maximaal 1,17 dB. De toename is 
voornamelijk het gevolg van de autonome groei en in mindere mate door de aanleg van de rotonde. Dit 
is ingegeven door de verkeersgegevens die ten grondslag liggen aan het akoestisch onderzoek. De 
akoestische berekeningen zijn gebaseerd op een goedgekeurde en standaard rekenmethode (Reken- 
en meetvoorschrift geluid 2012) die gebruik maakt van factoren, zoals de samenstelling van het 
verkeer, afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, hoogteligging.  

Aangezien de toename niet meer bedraagt dan 1,50 dB of meer, is geen sprake van reconstructie in 
de zin de van de Wet geluidhinder. De wet stelt daarom verder geen aanvullende eisen ten aanzien van 
de wijzigingen aan deze weg. Het is acceptabel om deze uitkomst in het kader van de planologische 
afweging te duiden als aanvaardbaar. In de praktijk is een toename van 1,17 dB voor de mens (vrijwel) 
niet hoorbaar. 

De conclusie is dat het plan uit oogpunt van geluidhinder aanvaardbaar en uitvoerbaar is, binnen het 
kader van uitgangspunten en randvoorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk 3 van bijlage 3. 

5.5  Externe veiligheid

Wettelijk kader

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het 
bedrijfsterrein. Het gaat daarbij onder meer om bedrijven die onder het BRZO vallen, LPG-tankstations, 
opslagplaatsen (PGS), ammoniakkoelinstallaties en spoorwegemplacementen. Het besluit bevat eisen 
voor het plaatsgebonden risico (PR) en regels voor het groepsrisico (GR). Het verplicht gemeenten en 
provincies bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen hiermee 
rekening te houden.

Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi)
In de regeling staan regels over de veiligheidsafstanden en berekening van het plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico. Op grond van het Bevi zijn in de Revi voor een aantal bedrijfscategorieën (zoals 
LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties, opslagplaatsen) vaste veiligheidsafstanden opgenomen.

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Dit besluit 
is vergelijkbaar met het Bevi, maar dan van toepassing op buisleidingen voor het transport van 
gevaarlijke stoffen. Het gaat om buisleidingen voor aardgas met een uitwendige diameter van meer dan 
50 mm (1,97 inch) en een druk van meer dan 1600 kPa (16 bar) en om buisleidingen voor 
aardolieproducten, met een uitwendige diameter van meer dan 70 mm (2,76 inch) en een druk van 
meer dan 1600 kPa. Buiten de regels over het plaatsgebonden risico en de verantwoording van het 
groepsrisico is in het Bevb bepaald dat in een bestemmingsplan de ligging van buisleidingen wordt 
weergeven en dat een regeling wordt opgenomen voor de belemmeringenstrook. Deze 
belemmeringenstrook ligt op vijf meter aan weerszijden van de buisleiding of vier meter in geval van 
aardgasleidingen met een druk tussen 1600 en 4000 kPa.

Overweging
Volgens www.risicokaart.nl zijn geen van de wegen van het huidige kruispunt routes voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. Voorts maakt het bestemmingsplan geen kwetsbare objecten mogelijk. Het plan 
voorziet verder in een veiliger verkeerssituatie, waardoor de kans op ongevallen zal afnemen. 
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De conclusie is gerechtvaardigd dat het plan uit oogpunt van externe veiligheid aanvaardbaar en 
uitvoerbaar is.

5.6  Bodemkwaliteit

Wettelijk kader
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden 
gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken 
of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is 
van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende 
bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden 
gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor 
een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet 
functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen dienen bij 
voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik.

Overweging
Het bestemmingsplan maakt geen gevoelige bestemmingen in het kader van bodemkwaliteit mogelijk. Er 
is verder geen aanleiding voor de veronderstelling dat de bodemkwaliteit anderszins van invloed is op 
de planologische beslissing. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat eventueel noodzakelijke afvoer 
van verontreinigde grond qua volume beperkt blijft, zodat de uitvoerbaarheid van het plan hierdoor niet 
in twijfel hoeft te worden gebracht.

Resultaten onderzoek
Uit het verkennend milieukundig bodemonderzoek (Van der Helm, 4 januari 2016, zie bijlage 4) komt 
naat voren dat de bovengrond ter plaatse van één van de gezette boringen sterk verontreinigd is met de 
parameter PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Naar verwachting vinden er geen 
grondroerende activiteiten ter plekke van deze boring plaats. De beoogde functie ter plekke van de 
sterke verontreiniging is verkeer. De bodemkwaliteit is voldoende geschikt voor deze functie. 

In het kader van de Wet bodembescherming is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar PAK-gehalten, in 
de vorm van drie extra boringen (Royal HaskoningDHV, 11 februari 2016, zie bijlage 5). Daaruit is 
komen vast te staan dat in de berm van de afrit rijksweg A1 een sterke verontreiniging met PAK 
aanwezig is in de bodemlaag van maaiveld tot 0,5 m-mv. Het volume sterk verontreinigde grond 
bedraagt meer dan 25 m3. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dat betekent 
dat bij werkzaamheden op deze locatie een BUS melding ter goedkeuring moet worden ingediend bij 
het bevoegd gezag. Voor de uitvoering van de grondwerkzaamheden is de voorlopige veiligheidsklasse 
vastgesteld op 3T. De aannemer bepaald voor aanvang van de werkzaamheden de definitieve 
veiligheidsklasse. De aard en schaal van de verontreiniging (en de consequenties daarvan) stellen de 
(financiële dan wel technische) uitvoerbaarheid van het plan evenwel niet in het geding.

De grond ter plaatse van het overige onderzochte terrein en het grondwater is maximaal licht 
verontreinigd. Tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden op het maaiveld en in het opgeboorde 
bodemmateriaal zijn geen asbestverdachte materialen zijn waargenomen.

Uit het verkennend milieukundig waterbodemonderzoek (zie bijlage 4) is gebleken dat de vrijkomende 
baggerspecie ter plaatse van de watergang, wanneer deze verlegd zal worden ten behoeve van de 
aanleg van de rotonde, in principe verspreidbaar is over de aangrenzende percelen, en altijd 
toepasbaar is op of in de landbodem en altijd toepasbaar is in het oppervlaktewater. 

Tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden langs de oever en in het opgeboorde 
waterbodemmateriaal zijn geen asbestverdachte materialen zijn waargenomen.

Conclusie
De conclusie luidt dat de bodem, ondanks de aangetroffen verontreiniging, in planologisch opzicht 
voldoende geschikt is voor de functie verkeer. De consequenties van deze verontreiniging zijn niet van 
wezenlijke invloed op de uitvoerbaarheid van het plan.
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5.7  Water

Wettelijk kader
In Nederland heeft water een eigen plaats gekregen in de ruimtelijke besluitvorming via de watertoets. 
De watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze 
laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is een proces waarbij de 
initiatiefnemer van een ruimtelijk plan in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek komt met in dit geval 
de gemeente en de waterbeheerder. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd 
zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Waternet 
voert taken uit in opdracht van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij het tot stand komen van het 
bestemmingsplan wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. 

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze 
paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's.

Europa:
Kaderrichtlijn Water (KRW)

Nationaal:
Nationaal Waterplan (NW)
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
Waterwet

Provinciaal:
Watervisie 2021

Gemeentelijk:
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Naarden en Bussum 2013-2016 

Waterschapsbeleid
In het Waterbeheerplan 2016-2021 beschrijft het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) haar drie 
hoofdtaken: zorg voor veiligheid achter de dijken, zorg voor voldoende water en zorg voor schoon 
water. Daarnaast voert AGV in zijn beheersgebied taken uit die de waterschappen aanduiden als 
maatschappelijke neventaken. Voor AGV zijn dat vaarweg- en nautisch beheer, faciliteren van het 
recreatief medegebruik van wateren en dijken, zorg voor natuurwaarden en bevordering van 
cultuurhistorische, landschappelijke, en architectonische waarden. De beleidsvoorbereidende, 
uitvoerende en administratieve taken heeft AGV opgedragen aan de stichting Waternet. Dit 
waterbeheerplan gaat over de waterschapstaken van AGV, waarbij AGV wel steeds het oog houdt op de 
samenhang van deze taken met het geheel van waterketen- en watersysteemtaken, ofwel de 
watercyclus. Tevens geeft dit waterbeheerplan aan de opgaven vanuit de KRW en vanuit het Nationaal 
Bestuurakkoord Water (NBW-actueel).

Resultaten onderzoek
Met het oog op de watertoets is een notitie opgesteld, welke is opgenomen in bijlage 6 van deze 
toelichting. In deze paragraaf zijn de hoofdpunten en conclusies van deze notitie vermeld. 

Peilbeheer en watersysteem
De aanleg van de rotonde heeft geen consequenties voor het peilbeheer. Uitgangspunt is de toepassing 
van gesloten verharding (er is geen sprake van half open verharding). Het totaal verhard oppervlak 
neemt af met circa 91 m². Omdat het verhard oppervlak als gevolg van het plan afneemt is compensatie 
conform de regels in de Keur niet aan de orde. Ter hoogte van de toekomstige rotonde wordt de 
primaire watergang omgelegd waardoor een klein gedeelte van de oorspronkelijke primaire watergang 
wordt gedempt. Door de verlegging van de primaire watergang wordt het gedempte gedeelte terug 
gegraven en gecompenseerd. De stuw met kenmerk KST00912 die op de legger staat weergegeven ligt 
net ten zuiden van de omlegging en blijft gehandhaafd.
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Afvalwater en hemelwater 
De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater en voor de 
inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (Wet milieubeheer en Waterwet). In de Waterwet 
is ook vastgelegd dat de gemeente de zorg heeft voor het treffen van maatregelen in openbaar gebied 
om nadelige gevolgen van de grondwaterstand (in samenhang met de bestemming) te voorkomen of te 
beperken. In het gemeentelijk rioleringsplan van de gemeente Naarden Bussum (gemeentelijk 
rioleringsplan van de gemeente Naarden Bussum 2013-2016) zijn bovenstaande zaken vastgelegd. 
In de wijk Jac. P. Thijssepark (de wijk ten noorden van de Rijksweg rotonde) wordt 5,2 ha oppervlak 
afgekoppeld. Om deze afkoppeling te realiseren wordt in het eerste kwartaal van 2016, ten zuidoosten 
van de toekomstige rotonde, een mantelbuis (diameter 350 mm) onder de weg doorgelegd. Deze 
mantelbuis zal al gerealiseerd zijn voorafgaand aan de aanleg van de rotonde en wordt voor deze 
waterparagraaf als bestaande situatie beschouwd. De uitstroombak van de mantelbuis komt uit direct 
na de omgelegde primaire watergang. Afstemming over deze mantelbuis heeft reeds plaatsgevonden 
met het Waternet.

Grondwater
De zorgplicht voor grondwater is in de wet (Ww art. 3.6) als volgt geformuleerd: “het in het openbaar 
gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 
voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover 
het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het Waterschap of de provincie 
behoort.”
In bestaande en nieuw te ontwikkelen gebieden is het noodzakelijk de bovengrondse bestemming af te 
stemmen op de (toekomstige) grondwaterstand, zodanig dat grondwateroverlast voorkomen wordt. De 
rotonde wordt aangelegd op dezelfde hoogte als de bestaande weg. Het is niet noodzakelijk extra 
maatregelen te treffen.

Wateradvies waterbeheerder 
De watertoets is een iteratief proces dat de waterhuishoudkundige effecten als gevolg van ruimtelijke 
ontwikkelingen in een gebied in beeld brengt en aangeeft hoe omgegaan wordt met eventuele negatieve 
effecten. De opmerkingen van het waterschap zijn verwerkt in de waterparagraaf. Op 20 januari 2016 
heeft afstemming plaatsgevonden. 

Voor het dempen en het verleggen van de primaire watergang moet door de gemeente een 
watervergunning worden aangevraagd bij Waternet / AGV. Ten behoeve van de verwerking van de 
gewijzigde situatie van de primaire watergang in de Legger dient de definitieve situatie digitaal aan 
Waternet te worden aangeleverd.

Conclusie 
De watertoets is doorlopen. Het plan is uit oogpunt van een goede waterhuishouding aanvaardbaar en 
uitvoerbaar.

5.8  Ecologie

Wettelijk kader (actualiseren)
De bescherming van natuur in Nederland is vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). De wet 
geldt sinds 1 januari 2017 en vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en 
faunawet en de Boswet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. In de Wet natuurbescherming wordt 
onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Soortenbescherming
De Wet natuurbescherming beschermt alle in het wild levende plant- en diersoorten. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen soorten uit de vogelrichtlijn, habitatrichtlijn en andere soorten.

De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of 
beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen 
Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien 
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direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, 
genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I 
bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te 
verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van 
dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en 
vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. 

Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in 
de bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze 
verboden. Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De 
noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van 
de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden

Gebiedsbescherming
De Wet natuurbescherming beschermt Natura 2000-gebieden. De Wnb bevat instrumenten om op 
basis van effectstudies activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden af te wijzen, dan wel toe te 
staan op basis van een melding of een vergunning.
Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een 
passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de 
natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. De vergunningen omvatten allerlei 
voorwaarden om schade aan natuurwaarden te voorkomen en te compenseren.
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze 
gebieden plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de 
ingreep op soorten en habitats.

Onder gebiedsbescherming valt ook de toetsing aan het provinciaal ecologisch beleid, waarmee 
bepaalde gebieden en landschapselementen worden beschermd, zoals het Natuurnetwerk Nederland 
(voorheen: Ecologische Hoofdstructuur). Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) worden aangewezen in de provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' 
principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
mogen plaatsvinden. 

Provinciale vrijstellingen Noord-Holland 
In de provincie Noord-Holland gelden vrijstellingen van de verboden van de wet voor het verrichten van 
handelingen door de eigenaar of de grondgebruiker in het kader van de ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of 
ontwikkelde gebied. De vrijstelling is van toepassing op een groot deel van de Tabel 1-soorten uit de 
Flora- en faunawet, dus de meest algemene soorten amfibieën en zoogdieren. Voor de kleine 
marterachtigen - bunzing, hermelijn en wezel - geldt echter geen vrijstelling meer.

Situatie plangebied
De situatie binnen en in de nabijheid van het plangebied is onderzocht, zowel ten aanzien van de 
soortenbescherming als gebiedsbescherming. De opzet, resultaten en conclusies van dit onderzoek 
zijn beschreven in de rapportage "Quickscan Flora- en faunawet en Voortoets Natuurbeschermingswet 
rotonde Naarden" (Royal HaskoningDHV, 21 december 2015). Deze rapportage is opgenomen in 
bijlage 7 van deze toelichting. 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. 
Beide zijn opgegaan in de Wnb. Dit heeft geen invloed op de conclusies van het onderzoek. 

Flora en fauna
In en rondom het plangebied kunnen foeragerende vleermuizen, broedvogels, de kleine modderkruiper 
en bittervoorn voorkomen. Negatieve effecten op vleermuissoorten zijn uitgesloten. Zonder maatregelen 
zijn negatieve effecten mogelijk op broedvogels en vissen. Deze negatieve effecten zijn volledig te 
mitigeren door kwetsbare perioden te vermijden en enkele maatregelen te nemen. Deze maatregelen 
zijn eveneens beschreven in de voornoemde quickscan (bijlage 7). Door het nemen van deze 
mitigerende maatregelen worden de te verwachten effecten volledig weggenomen. Van overtreding van 
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet (nu Wbn) is dan geen sprake en er is evenmin ontheffing 
nodig.

Natura 2000-gebied
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Het plangebied ligt op tenminste 400 meter afstand van de begrenzing van het Natura 2000-gebied 
Naardermeer. Vanwege die afstand is alleen externe invloed relevant. Er is dus geen directe aantasting 
in de vorm van verlies van oppervlak of versnippering van het natuurgebied. Nadelige effecten op 
habitattypen en habitatsoorten zijn op voorhand uitgesloten. De broedbiotopen en rustgebieden van 
Vogelrichtlijnsoorten worden niet verstoord door de werkzaamheden. De purperreiger, kolgans en 
grauwe gans kunnen foerageren op de naast de projectlocatie gelegen graslanden (buiten het Natura 
2000-gebied), maar er is geen sprake van significante verstoring. 
Het realiseren en gebruiken van de rotonde welke in het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, leidt 
niet tot significante verstoring van soorten of verslechteren van de kwaliteit van natuurlijke habitats en 
leefgebieden van soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Naardermeer is aangewezen. Het 
bestemmingsplan staat het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen niet in de weg.
Tevens is onderzocht of het aanpassen van het kruispunt Churchillstraat - Rijksweg effecten heeft op 
de stikstofdepositie. Dit is reeds beschreven in paragraaf 5.3. Netto wordt geen effect verwacht van de 
rotonde op de stikstofdepositie ter hoogte van het Naardermeer.

Conclusie
Omdat negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van het Naardermeer niet aan de orde zijn, 
is een passende beoordeling of vergunningaanvraag in het kader van de Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet (nu Wbn) niet nodig. Er zijn effecten mogelijk op beschermde soorten, deze 
zijn echter eenvoudig te voorkomen door middel van mitigerende maatregelen. Er zijn dan geen 
effecten op beschermde soorten en de ontheffingplicht wordt daarmee voorkomen. Bij de uitvoering van 
het project geldt wel de algemene zorgplicht. 

Het plan is uit oogpunt van natuurbescherming, ecologische waarden en beschermde flora- en fauna 
aanvaardbaar en uitvoerbaar.

5.9  Archeologie en cultuurhistorie

Wettelijk kader

Erfgoedwet
De Erfgoedwet (vervangt Monumentenwet) legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het 
archeologische erfgoed bij de gemeente. De Erfgoedwet verplicht om bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan rekening te houden met in de bodem aanwezige of te verwachten archeologische 
waarden. De feitelijke bescherming daarvan krijgt gestalte door het opnemen van voorschriften in het 
bestemmingsplan ten aanzien van de afgifte van een omgevingsvergunning voor bodemverstorende 
activiteiten in die gebieden die als archeologisch waardevol zijn aangemerkt. Deze voorschriften 
kunnen betrekking hebben op archeologisch vooronderzoek dat de aanvrager van de vergunning moet 
laten uitvoeren. 

Onderzoek
De Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie (provincie Noord-Holland) laat zien dat het plangebied 
niet is gesitueerd in een structuur of complex met een archeologische betekenis. 

Beleidsnota archeologie 2011
In 2011 heeft Naarden een eigen beleidsnota archeologie vastgesteld. Bij deze beleidsnota hoort een 
archeologische beleidsadvieskaart en een archeologische verwachtingskaart, zie Afbeelding 5.1. De 
kaart is gedetailleerder dan de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie. Ook uit 
de beleidsadvieskaart blijkt dat het plangebied hoofdzakelijk in een zone met een lage archeologische 
verwachting ligt.

 

Rotonde Churchillstraat-Rijksweg  28



Afbeelding 5.1: uitsnede archeologische beleidsadvieskaart Naarden

Het archeologisch beleid ziet toe op de bescherming van de archeologische waarden en bekende 
waarden. Afhankelijk van de archeologische verwachting of bekende waarde is geformuleerd wat de 
doelstelling is en welke voorwaarde er aan het behoud worden gesteld (onderzoeksplicht). 

Dit archeologische regime is van toepassing op gebieden met een middelhoge of hoge archeologische 
verwachtingswaarde en gebieden met een bekende waarde. Een klein gedeelte van het plangebied ligt 
binnen de aanduiding middelhoge verwachting. Onderzoek is vereist ingeval van plangebieden groter 
dan 2500 m² en/of gelegen binnen een straal van 50 m van AMK-terrein van hoge of zeer hoge waarde 
en bodemingrepen dieper dan 40 cm onder maaiveld. In de onderhavige plansituatie omvat het gebied 
van middelhoge waarde nog geen 2000 m². 

Voor gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde, het grootste deel van het plangebied, 
geldt pas een onderzoeksplicht bij ontwikkeling groter dan 10 hectare. De totale ontwikkeling bereikt 
echter niet die oppervlakte. 

Op grond van het gemeentelijk beleid is archeologisch onderzoek daarom niet noodzakelijk. Wel wordt, 
op grond van het beleid, bevorderd dat bij uitvoering van de grondwerkzaamheden amateurs in de 
gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden archeologisch te begeleiden.

Cultuurhistorie
Het plangebied herbergt geen rijks- of provinciale monumenten, noch staan deze binnen relevante 
afstand van het plangebied.

Conclusie
Het plan is uit oogpunt van archeologie en cultuurhistorie aanvaardbaar en uitvoerbaar.
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5.10  Kabels en leidingen

In het plangebied ligt één planologisch relevante hoogspanningsverbinding. Het betreft een 
150 kV-leiding waarvan de vrijwaringszone deels binnen het plangebied geprojecteerd is. De 
vrijwaringszone beslaat vier meter aan weerszijden van de leiding, achter meter in totaal. De leiding en 
de vrijwaringszone is opgenomen in de regeling van dit bestemmingsplan en tevens op de verbeelding. 
Naar verwachting vinden er geen graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de rotonde 
plaats binnen de vrijwaringszone.

Met eventueel aanwezige overige leidingen (zoals rioolleidingen, leidingen nutsvoorzieningen, 
drainageleidingen) in of nabij het plangebied hoeft in het bestemmingsplan in beginsel geen rekening te 
worden gehouden. Dergelijke leidingen zijn planologisch gezien niet-relevant. Wel moet in het kader 
van de uitvoering hier rekening mee worden gehouden. Hiertoe moet de uitvoerder een zogenaamde 
graafmelding doen bij het Kadaster-KLIC.

De conclusie is dat het plan aanvaardbaar en uitvoerbaar is voor wat betreft het aspect kabels en 
leidingen.
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Hoofdstuk 6  Juridische planopzet

6.1  Standaard en plansystematiek

Standaard
Dit bestemmingsplan is opgesteld en ingericht conform de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012).

Systematiek
Het plan kent twee gedetailleerde eindbestemmingen, namelijk Verkeer en Agrarisch met landschaps- 
en natuurwaarden. Deze bestemmingen zijn, waar mogelijk, afgestemd op aangrenzende 
bestemmingen in andere plannen.

6.2  Toelichting op de regels

Deze paragraaf bevat een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel of de 
doeleinden worden aangegeven. Daarnaast wordt in deze paragraaf ingegaan op de overige regels uit 
het bestemmingsplan. Conform SVBP2012 zijn de regels onderverdeeld in vier hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1: Begrippen
In dit artikel is een aantal begrippen verklaard die genoemd worden in de planregels. Dit artikel 
voorkomt dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde 
regelingen.

Artikel 2: Wijze van meten
In dit artikel is bepaald hoe de voorgeschreven maatvoering in het plan gemeten moeten worden. 
Evenals de begripsbepalingen voorkomen de bepalingen inzake de wijze van meten 
interpretatieverschillen bij de toepassing van de planregels.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3: Agrarisch met Waarden
Deze bestemming is toegekend aan een smalle strook langs de plangrens in het zuidwesten van het 
plangebied. De bestemming staat ten dienste van agrarische bedrijvigheid (grondgebonden 
veehouderij). Ter plaatse is geen agrarisch bouwperceel aanwezig of toegestaan, uitsluitend 
onbebouwde gronden. Daarnaast is de bestemming gericht op het behoud en herstel van aanwezige 
landschappelijke en natuurlijke waarden. De bestemming is afgeleid van de hiervoor geldende 
bestemming "Agrarisch gebied met natuurwaarden in een open landschap", zoals deze - tot nadere 
herziening - geldig is voor de aansluitende agrarische gronden.

Artikel 4: Verkeer
Deze bestemming is toegekend aan vrijwel het gehele plangebied en staat ten dienste van de aanleg 
van de rotonde met alle bijbehorende verkeers- en andere voorzieningen, waaronder bermen, water 
enz.
Zo zijn bijvoorbeeld ook de (om te leggen) berm, talud en sloot aan de zuidwestzijde binnen de 
bestemming Verkeer opgenomen. Dit betekent dat het ontwerp inzake de rotonde (de verharding) nog 
enigszins kan worden aangepast, zonder dat het bestemmingsplan een knelpunt gaat vormen. Wanneer 
de berm, talud en sloot daartoe ook moeten opschuiven is dat - gelet op de omschrijving van de 
vigerende aangrenzende bestemming - geen probleem.
Gelet op de aard van het knooppunt en de prominente positie is de bouwhoogte voor lichtmasten en 
kunstobjecten (bijvoorbeeld te plaatsen op de rotonde) bepaald op maximaal 12 m. De overige 
bepalingen zijn afgestemd op de bestemming Verkeer zoals in Naarden gebruikelijk is.

Artikel 5: Leiding - Hoogspanning
Dit artikel betreft een dubbelbestemming met het oog op het beheer en de bescherming van een langs 
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het plangebied gelegen 150 kV-leiding (Liander) met een vrijwaringszone van 4 meter ter weerszijden 
van de leiding. De vrijwaringszone valt daardoor voor een deel binnen het onderhavige plangebied. 
Binnen de zone gelden beperkingen ten aanzien van het bouwen en moet voor de uitvoering van 
werken of werkzaamheden in veel gevallen een omgevingsvergunning worden verleend. De aanleg van 
de in dit plan bedoelde rotonde (met inbegrip van het hiertoe overige uit te voeren maatregelen) is 
opgenomen bij de uitzonderingen. Het heeft immers geen zin heeft om na (voor-)overleg over dit 
bestemmingsplan met de leidingbeheerder over de daaruit voortvloeiende (en daarmee samenvallende) 
werken en werkzaamheden nogmaals advies te vragen aan diezelfde beheerder. 

Hoofdstuk 3 Algemene regels
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen, namelijk:

Artikel 6: Anti-dubbeltelbepaling.
Dit artikel bevat de wettelijk verplichte anti-dubbeltelbepaling.

Artikel 7: Algemene afwijkingsregels
Dit artikel bevat een bevoegdheid voor het bevoegd gezag om in beperkte mate af te wijken van het 
plan, teneinde enige mate van flexibiliteit te bieden: hetzij voor optimalisering van het ontwerp, hetzij 
voor wenselijke of noodzakelijke aanpassingen na verwezenlijking van het plan. De in dit plan 
opgenomen bevoegdheden voorzien in een mogelijkheid om een bestemmingsgrens met maximaal 3 
meter te overschrijden. Daarnaast voorziet het plan in de mogelijkheid om in het plan gegeven maten 
met maximaal 10% te overschrijden.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Dit hoofdstuk bevat de wettelijk verplichte overgangsregels alsmede de citeertitel van dit plan.
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Hoofdstuk 7  Uitvoerbaarheid

7.1  Economische uitvoerbaarheid

Exploitatie
Voor de uitvoering van het plan is door de gemeente Gooise Meren een begroting opgesteld. Voor de 
kosten van voorbereiding en uitvoering zijn middelen vrijgemaakt. 

Het bestemmingsplan maakt geen directe ontwikkelingen in de zin van artikel 6.2.1. Besluit ruimtelijke 
ordening mogelijk. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 
Churchillstraat-Rijksweg gewaarborgd is.

Grondverwerving
De gronden benodigd voor de uitvoering van het plan zijn grotendeels in bezit van de gemeente Gooise 
Meren. Een gedeelte van het plangebied is nog niet in bezit van de gemeente en moet nog worden 
verworven. Verwerving van gronden geschiedt op basis van minnelijk overleg, zo nodig gevolgd door 
onteigening. De nog te verwerven gronden betreffen het perceel Naarden, sectie H, nummer 90, 
waarvan
een oppervlakte van 344 m² nog verworven moet worden, zoals op onderstaande afbeelding is 
aangegeven.

7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Overleg met andere overheden
Op grond van artikel 3.1.1, lid 1 juncto artikel 3.1.6, lid 1 onder c Bro pleegt het bestuursorgaan dat 
belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan, daarbij overleg met de besturen van 
betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij 
de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in 
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het geding zijn. Voor dit plan heeft afstemming plaatsgevonden met Waternet en de provincie 
Noord-Holland. Waternet heeft middels de watertoets op 20 januari 2016 ingestemd met het plan. De 
provincie heeft aangegeven geen opmerkingen over het plan te hebben.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbende kunnen 
gedurende deze periode hun zienswijze kenbaar maken. De zienswijzen worden samengevat en 
beantwoord in een Nota van zienswijzen en wijzigingen, welke aan de raad wordt voorgelegd.

Voorgeschiedenis
Het kruispunt Churchillstraat-Rijksweg is reeds onder de aandacht geweest binnen het herinrichtings- 
en rioleringsproject Thijssepark en Keverdijk-West. In het kader van dit project heeft een intensieve 
participatie plaatsgevonden waarin het kruispunt is besproken. Toen is aangegeven dat het knelpunt in 
de toekomst aangepakt wordt. Daar wordt met de rotonde en dit bestemmingsplan nu invulling aan 
gegeven.
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