Notulen van de openbare vergadering van de Commissie Ruimte, gehouden op 28 oktober 2015.
6a. Vaststellen (gewijzigd) BP Het Spiegel-Bensdorp 2015 (RV20015.083)
De heer Plas (inspreker) vraagt aandacht voor het feit dat bij Bensdorp het parkeerprobleem niet
wordt opgelost door de veroorzaker, doch doorschuift naar honderden huishoudens die er levenslang
lastenverzwaring of parkeervergunningen aan overhouden. Hij verzoekt de wethouder om
duidelijkheid over de 10%-regeling en een eventuele aanvraag om gebruik te maken van de
kruimelregeling voor een extra verdieping. Wordt dan strikt vastgehouden aan gelijkblijvende
bouwhoogte? Verder kan nu bij de Bonenloods volgens het plan een drie verdiepingen hoog en 25
meter diep complex zonder rooilijn worden gerealiseerd. Hij zou dit graag gewijzigd willen zien naar
een bestemming van twee of vier woningen met voorgevelrooilijn. Ook wijst hij erop dat de bewoners
van de Nieuwe Spiegelstraat hinder zullen ondervinden bij de sloop van de Bonenloods omdat de
geluidsschutting van ProRail eindigt bij de Bonenloods. Tot slot wijst hij op de vleermuizen in de
fabriek die de plannen niet zullen overleven.
De heer Kwekkeboom informeert waar staat dat de schutting niet wordt doorgetrokken. De heer Plas
verklaart dat de gemeente dit heeft geantwoord op zijn zienswijze.
In eerste termijn komen de volgende zaken aan bod:
 De heer Hendriks pleit ervoor om middels het bestemmingsplan een heel duidelijk kader te
bieden. Het parkeren dient helder te worden omschreven om onzekerheid te voorkomen. Voorts
stelt hij een aantal technische vragen die schriftelijk zullen worden beantwoord.
o Pagina 25: bij herontwikkeling moet circa 4.000 m2 overige stedelijke voorzieningen
mogelijk worden gemaakt. Wie heeft bepaald dat dit moet?
o Er wordt gedacht aan een mix van voorzieningen die het centrum versterken. Maar ligt de
locatie wel in het centrum? Voorkomen moet worden dat men zich kan beroepen op
uitgangspunten of interpretaties voor het centrum zoals detailhandel of de parkeernorm
voor het centrum.
o Er zou voldoende draagvlak zijn voor stedelijke voorzieningen. Waar is die conclusie op
gebaseerd?
o Pagina 27: in de Herenstraat zou het maximum van 6.000 voertuigbewegingen per etmaal
worden overschreden. Waarom is dat toegestaan? Verder klopt het niet dat, zoals in het
plan wordt gesteld, de rotonde het verkeer goed zou kunnen afwikkelen.
o Pagina 28: de locatie is slechts redelijk bereikbaar is met het OV. Wat is het effect daarvan
op de parkeerbelasting en hoe verhoudt zich dat met de inzet op het stimuleren van het
gebruik van het OV?
o Pagina 29: het doel dat de planvorming past binnen het gemeentelijk parkeerbeleid is te
zwak geformuleerd. Het zou eraan moeten voldoen.
o Waarom kan nu niet worden vastgesteld hoe het parkeren moet worden opgelost en hoe
dit voor de toekomst zowel publiek- als privaatrechtelijk wordt geregeld?
o Pagina 32: ten opzichte van het naastgelegen spoor wordt bewust afgeweken van de
beleidsvisie Externe Veiligheid. Bewoners en gebruikers worden daarmee blootgesteld aan
onaanvaardbare risico’s. Hoe worden ze daarvan in kennis gesteld? En vergoeden
verzekeraars de schade dan nog? Wie heeft bepaald dat de risicosituatie aanvaardbaar is?
Wat is aanvaardbaar? Kan de brandweercommandant zich hoofdelijk binden aan het
advies? Wordt een second opinion gevraagd? Wanneer wordt de raad expliciet
geïnformeerd? En wat is de bedoeling van het beperkt gebruik voor personen? Wat wordt
bedoeld met ouderen? Op welke zorg wordt gedoeld?
o Pagina 34: is de wijze van het openen van ramen aan de spoorzijde een punt voor een
bestemmingsplan?
o Pagina 47: hoe wordt geborgd dat bij ander gebruik in de toekomst er wordt getoetst aan
de parkeerdruk? Er zijn, na eerste toewijzing, geen wettelijke kaders meer die dit regelen
terwijl het bestemmingsplan wel flexibiliteit geeft. Hoe kan dit publiek- en/of privaatrechtelijk
worden geborgd?
o Pagina 48: er zou uitsluitend gewoond mogen worden op de verdiepingen. Hoe wordt dit
beginsel vertaald?
o Is er een anterieure overeenkomst gesloten en kan de raad die ontvangen?
 De heer Rijpstra vraagt hoe het college omgaat met de gemiste zienswijze. Verder hoopt hij dat
het gat in de geluidsmuur langs het spoor wordt gedicht om een te grote geluidsbelasting van de
woningen te voorkomen. Wat betreft het geluid, wijst hij op het gebruik van klinkers; die
veroorzaken meer geluid dan asfalt. Door Gebiedsontwikkeling 2.0 is er ruimte om te schakelen



met het programma en de heer Rijpstra zou graag vooraf meer duidelijkheid willen over het
programma voor Bensdorp en de bandbreedtes om daarin te variëren. Het wekt verbazing dat
aan de Nieuwe Spiegelstraat, waar twee of drie woningen zouden komen, ruimte wordt gegeven
om een appartementenblok te creëren. Wellicht kan concreet worden aangegeven wat er
gebouwd gaat worden. Wat betreft het parkeeronderzoek, is het een gemiste kans dat de
parkeerbalans niet is toegevoegd. De parkeerbalans moet afgestemd zijn op het gebied waar
Bensdorp ligt (dus niet op het centrum). Tot slot informeert de heer Rijpstra of de bouwaanvraag
(omgevingsvergunning) in de raad komt.
De heer Hoekstra heeft begrepen dat het plan goed is ontvangen door de omwonenden. Er zijn
ruimtelijke kaders voor ontwikkeling geschetst, maar de precieze invulling van functies moet nog
gebeuren. Bij een strakke invulling moet men voor elke functiewijziging terug naar het
bestemmingsplan en dat is voor de dynamiek lastig. De heer Hoekstra verwijst naar de suggestie
van de inspreker om de voorgevelrooilijn en wellicht het bouwvak op de kruising Nieuwe ’s
Gravelandseweg – Nieuwe Spiegelstraat duidelijk aan te geven. Wellicht kan tevens het type
woning voor die plek worden gespecificeerd.

De wethouder mevrouw De Ridder reageert als volgt op de vragen en opmerkingen:
 Als het bestemmingsplan op 12 november kan worden vastgesteld en er geen bezwaren worden
ingediend, is het nog net voor 2016 rond. Een belangrijk stuk Bussum wordt dan ontwikkeld
conform de ambities van de raad. Er is Gebiedsontwikkeling 2.0 toegepast waarbij zaken zoveel
mogelijk gaandeweg het proces worden ingevuld. Waar bij dit plan woningen zijn voorzien,
bestaat inhoudelijk geen twijfel meer. Daarbinnen kan men echter wat ruimer bestemmen.
 Het aantal parkeerplaatsen moet voldoen aan het parkeerbeleid. Dit wordt getoetst bij de
aanvraag voor de omgevingsvergunning en daarbij wordt gekeken naar de functie en de
bijbehorende parkeerbehoeften. De fietsparkeerbalans is makkelijker vast te stellen dan de
parkeerbalans. Voor fietsen is de regelgeving immers veel algemener geformuleerd. Er is een
privaatrechtelijke overeenkomst gesloten dat het parkeren goed moet worden geregeld en dat
partijen daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Als Bussum het parkeren in de gehele
gemeente goed wil regelen, zal op Bensdorp een parkeerregime moeten gelden.
 Wat betreft de Bonenloods is geluid berekenen nauwkeuriger dan meten. Volgens de gemaakte
berekeningen worden in het plan geen geluidsnormen overschreden.
 Er zijn zienswijzen ingediend. Tevens is een vragenlijst ingediend door iemand met wie de
gemeente veel contact heeft. Weliswaar staat daar het woord zienswijze boven, maar de vragen
zijn niet als zodanig geïnterpreteerd. De vragen zijn wel beantwoord.
Tweede termijn
 De heer Lansink vraagt waarom geluid beter berekend dan gemeten kan worden.
 De heer Hoekstra ontvangt graag een reactie op de suggestie over de voorgevelrooilijn.
 De heer Hendriks stelt de parkeerbalans aan de orde. Wordt hier het regime voor het centrum
toegepast? Verder is niet duidelijk hoe wordt geborgd dat het parkeren wordt aangepast wanneer
in de toekomst het programma wijzigt.
 De heer Visser deelt de vraag van de heer Lansink. Voorts zou hij graag een toezegging
ontvangen met betrekking tot ontvangst van de anterieure overeenkomst.
 De heer Rijpstra verwijst naar de reeds gestelde vragen over de gemiste zienswijze, het geluid op
klinkers, het terugkomen van de bouwvergunning in de raad, en het eenduidig bestemmen van
het blokje woningen langs de Nieuwe Spiegelstraat langs de lijn op de kaart. Onduidelijk is
waarom er wel een fietsparkeerbalans kan worden gegeven en nog geen parkeerbalans. Voor dit
bestemmingsplan is de parkeerbalans extreem belangrijk.
De heer Schram geeft een toelichting op de geluidsberekeningen:
 Berekeningen in het veld zijn afhankelijk van allerlei toevallige factoren zoals het type trein dat
voorbijrijdt of het weer. Daarom wordt in plaats van fysieke metingen gebruik gemaakt van het
Reken- en Meetvoorschrift uit de Wet Geluidhinder.
 Er moet verplicht onderzoek worden gedaan bij nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen zoals
woningen aan het spoor en bij het aanleggen van een nieuwe weg. Maar er is geen kader voor
het afbreken van een object dat voor een geluidsbron staat. Uit een quickscan is gebleken dat de
geluidsbelasting echter niet toeneemt door de uitvoering van de plannen. Er worden immers weer
nieuwe objecten gerealiseerd. De geluidsbelasting past binnen de normen die de wet als
acceptabel ziet.




Wat betreft het wegdek is een berekening gemaakt op basis van klinkers. Het geluid kan worden
gereduceerd door asfalt te gebruiken, maar de kosten daarvan wegen niet op tegen de
opbrengsten. Ook het uiterlijk van het gebied speelt hierin mee.
Het programma is nog niet concreet genoeg om een parkeerbalans te maken; bij auto’s heeft
men immers te maken met aanwezigheidspercentages. De fietsparkeerbalans kon al wel worden
gemaakt omdat die makkelijker is. Overigens is een voorwaardelijke verplichting opgenomen in
het plan. Die bepaalt dat bouw en ingebruikname pas is toegestaan wanneer er voldoende
parkeergelegenheid is. Daarbij wordt verwezen naar de parkeernorm van de gemeente.

De wethouder mevrouw De Ridder gaat in op de overige vragen en opmerkingen:
 De onder het kopje zienswijze ingediende vragen zijn niet als zodanig geïnterpreteerd.
 Op 3 juli is een koop-realisatieovereenkomst gesloten met Noordersluis en die kunnen de
radsleden inzien. In hoeverre er een anterieure overeenkomst zou komen als onderdeel van de
koop-realisatieovereenkomst, zal de wethouder uitzoeken. Zij zal de commissie daarover
berichten.
 De omgevingsvergunning voor bouwen is een bevoegdheid van het college, maar de raad zal
proactief worden geïnformeerd.
 Bij functiewijzigingen moet de bestemming worden aangepast en wordt opnieuw naar de
parkeerbalans gekeken. Voor functiewijziging binnen de bestemming moet nog wat worden
geregeld. De heer Schram vult aan dat de verplichting tot voldoende parkeergelegenheid,
alvorens bouw en ingebruikname is toegestaan, ook geldt bij tussentijdse wijzigingen. De heer
Hendriks doelde met zijn vraag op wijziging binnen dezelfde functie.
 De vraag over de voorgevelrooilijn houdt verband met het percentage bebouwing van het
bouwvak. De wethouder zal die vraag schriftelijk beantwoorden.

