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Hoofdstuk1  Inleiding

1.1  Aanleiding
ErisvoordeWeesperweg3teMuideneenschetsplangemaaktvooreenwoningenbijgebouwinhet
ensemblevaneenboerenerf.InoverlegmetdegemeenteGooiseͲMerenisbepaalddathetopstellen
vaneen(postzegel)bestemmingsplannoodzakelijkisvoorhetmogelijkmakenvanditplanvoornemen. 

Eennieuwbestemmingsplandienttewordenvoorzienvaneentoelichtingwaarinwordtbeschrevendat
ersprakeisvaneengoederuimtelijkeordening.Ditdocumentbevatdezetoelichting.

1.2  Liggingplangebied
HetplangebiedbestaatuitdegrondenterplaatsevandeWeesperweg3.Hetperceelligtdirectaande
VechttussenMuidenenWeesp(gemeenteGooiseͲMeren)indeprovincieNoordͲHolland.
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Figuur1.1Liggingplangebied(GoogleMaps)
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1.3  Vigerendbestemmingsplan
Hetplangebiedheeftinhetvigerendebestemmingsplan'LandelijkGebied',vastgesteldop19juni2014
de bestemming 'Wonen'. Tevens zijn de dubbelbestemmingen'Waarde Ͳ Archeologie 3' en 'Waarde 'Ͳ
Cultuurhistorie' van toepassing op het plangebied. Tevens geldt voor het gehele grondgebied van de
gemeenteGooiseMerenhet'ParaplubestemmingsplanparkeernormenGooiseMeren'zoalsvastgesteld
op3april2019waarindeparkeernormenvandegemeentezijnvastgelegd.




Figuur1.2Uitsnedevigerendbestemmingsplan.
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1.4  Planvorm
Hetplanvoorzietineengedetailleerderegeling,waarinderuimtelijkerandvoorwaardenzijnvastgelegd.
De regeling biedt zo voldoende zekerheid om de beoogde ontwikkeling te kunnen realiseren. Enige
flexibiliteitismogelijkzodaterruimteisvoordearchitectonischeuitwerkingvanhetplan. 

1.5  Leeswijzer
De voorliggende toelichting beschrijft, aan de hand van de verschillende hoofdstukken, gemotiveerd
waarom de beoogde ontwikkeling gebaseerd is op goede ruimtelijke ordening. Verder zijn in deze
toelichtingdeplanregelsendeverbeeldinguitgelegd.Inhoofdstuk2komthetbeleidskaderaanbod.Dit
kaderbeschrijfthetrelevantebeleid.Hetdaaropvolgendehoofdstukbevatdeplanbeschrijving,waarin
de huidige en de beoogde toekomstige situatie worden beschreven. De sectorale aspecten zijn
omschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft de juridische planbeschrijving waarin de wijze van
bestemmenuiteengezetis.Inhoofdstuk6isdeeconomischeenmaatschappelijkeuitvoerbaarheidvan
hetplanbeschreven. 
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Hoofdstuk2  Ruimtelijkbeleid

2.1  Inleiding
Indithoofdstukwordtgetoetstaanhetruimtelijkbeleid.Teneerstewordhetplangetoetst  aanhet
rijksbeleid met daarbij de ladder voor duurzame verstedelijking. Vervolgens wordt ingegaan op het
provincialeengemeentelijkebeleid.Inparagraaf2.5wordenconclusiesgetrokkentenaanzienvanhet
bestaanderuimtelijkebeleidterplaatse.

2.2  Rijksbeleid
2.2.1  Nationaleomgevingsvisie(NOVI)
De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, loopt vooruit op de inwerkingtreding van de
OmgevingswetenvervangtoprijksniveaudeStructuurvisieInfrastructuurenRuimte.Uitgangspuntinde
nieuweaanpakisdatingrepenindeleefomgevingnietlosvanelkaarplaatsvinden,maarinsamenhang.
Zo kunnen in gebieden betere, meer geïntegreerde keuzes worden gemaakt. Aan de hand van een
toekomstperspectiefop2050brengtdeNOVIdelangetermijnvisievanhetRijkinbeeld. 

InwatvoorNederlandwillenwegraaglevenin2050
Alsallewensennaastelkaarwordengelegd,ontstaathetvolgendebeeld.Hetkabinetwileenland:
y datgezondenklimaatbestendigis,metschonelucht,schoonwatereneenschonebodemenveel
ruimtevoorgroenenwater;
y meteenuitstekendfunctionerendeeconomie,dieduurzaamencirculairis.Nauwverbondenmet
onzebuurlandenenderestvandewereld,alsonderdeelvandeinternationalegemeenschap;
y waarhetgoedwonenenwerkenis.Metaangenameenvitalestedenendorpen,eneenproductief
enaantrekkelijkplatteland;
y metuitstekendebereikbaarheid,waariedereensnelengemakkelijkvanAnaarBkomt,metzomin
mogelijkschadelijkeuitstootenoverlast;
y waarwevoldoenderuimtehebbenomtekunnenbewegen,ontspannenentotonszelftekomen;
zowelindestadalsdaarbuiten;
y datveiligisenonsbeschermttegenoverstromingenenanderegevaren;
y waareengoedebalansistussengebouwdeomgevingenopenlandschap,tussennatuurencultuur,
tussenlandenwater;
y dat openstaat voor verandering, en waar de kracht van zijn traditie, cultuur en identiteit wordt
weerspiegeldindeinrichtingvandeleefomgeving.

Nationalebelangen
Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk zijn samen verantwoordelijk voor de fysieke
leefomgeving.Sommigebelangenenopgavenoverstijgenhetlokale,regionaleenprovincialeniveauen
vragen om nationale aandacht. Dit zijn de 'nationale belangen'. Het Rijk heeft voor alle nationale
belangen een zogenaamde systeemͲverantwoordelijkheid. Voor een aantal belangen is het Rijk zelf
eindverantwoordelijk.Maarvooreengrootaantalnationalebelangenzijndatdemedeoverheden.De
NOVIrichtzichopdieontwikkelingenwaarinmeerderenationalebelangenbijelkaarkomenenkeuzes
insamenhangmoetenwordengemaakttussendienationalebelangen.
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Voorditprojectrelevantenationalebelangenzijn: 
y BevorderenvaneenduurzameontwikkelingvanNederlandalsgeheelenvanalleonderdelenvan
defysiekeleefomgeving.
y Waarborgenenbevorderenvaneengezondeenveiligefysiekeleefomgeving.
y Zorgdragenvooreenwoningvoorraaddieaansluitopdewoonbehoefte.

Keuzes
Debelangrijkstekeuzeszijn:
y Duurzameenergieinpassenmetoogvooromgevingskwaliteit.
y Ruimtevoorovergangnaareencirculaireeconomie.
y Woningbouwineenstedelijknetwerkvangezondeengroenesteden.
y Landgebruikmeerinbalansmetnatuurlijkesystemen.

Wonen is voor dit project het meest relevant. Tot 2030 moeten er ongeveer 1 miljoen woningen
gebouwd worden. Dit zal grote impact hebben op de ruimtelijke ordening. Er wordt zoveel mogelijk
gebouwd binnen bestaand stedelijk gebied, zodat open ruimtes en groen tussen steden behouden
blijven.Denieuwewoningenmoetenbetaalbaarengoedbereikbaarzijn.Bewonersmoetentevenseen
prettige,gezondeenveiligeleefomgevingervaren.Datvergtgroteinvesteringeninopenbaarvervoer,
veiligefietsͲenwandelpaden,meergroen,ontmoetingsruimteenwateropvangengoedeverbindingen
met recreatiegebieden in de nabijheid van de stad. Met deze aanpak van verstedelijking wordt niet
alleenhetwoningaanbod,maarookdeleefomgevingskwaliteitindestadverbeterd.

Toetsing
DeNOVIisvaneendusdanigabstractieniveaudatgesteldkanwordendatditdebeoogde
woningbouwontwikkelingnietindewegstaat.

2.2.2  Besluitalgemeneregelsruimtelijkeordening(Barro)
De omgevingsvisie is vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit besluit
omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch doorwerken op het niveau van bestemmingsͲ en
inpassingsplannen. Met het Barro maakt het Rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen,
inpassingsplannen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten voldoen. Het gaat om kaders
voor bijvoorbeeld rijksvaarwegen, het kustfundament, project Mainportontwikkeling Rotterdam en
groterivieren.

Toetsing
HetBarroisvaneendusdanigabstractieniveaudatgesteldkanwordendatditdebeoogde
woningbouwontwikkelingnietindewegstaat.

2.2.3  Laddervoorduurzameverstedelijking(artikel3.1.6Bro)
Voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen binnen bestaand stedelijk gebied moet de behoefte in de
relevante regio worden beschreven. Voor stedelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied
moetdaarnaastwordengemotiveerdwaaromdezenietbinnenbestaandstedelijkgebiedgerealiseerd
kunnenworden.

Toetsing
Devervangingvandewoningbetreftgeenfunctiewijzigingvandewoonfunctieenerwordengeenextra
woningen mogelijk gemaakt. De ontwikkeling wordt derhalve niet gezien als een nieuwe stedelijke
ontwikkeling.Toetsingaandeladderisnietnoodzakelijk. 
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2.3  Provinciaalenregionaalbeleid
2.3.1  OmgevingsvisieNH2050(2018)
De Omgevingsvisie NoordͲHolland 2050 (november 2018) zet nadrukkelijk in op de
woningbouwbehoefte. De behoefte wordt vooral in en aansluitend op de bestaande verstedelijkte
gebiedengepland,inovereenstemmingmetdekwalitatievebehoeftesentrends.Nabijheidvanfuncties
is een belangrijk duurzaamheidsprincipe. Daarbij wordt in het ontwerp rekening gehouden met
voldoende afvoermogelijkheden van (regen)water, voldoende groen in en om de stad, en optimale
verkeersontsluitingmetmultimodaleknooppunten.

Conclusie
De vervangende nieuwbouw van een woning is niet in strijd met de omgevingsvisie van de provincie
NoordͲHolland
2.3.2  OmgevingsverordeningNH2020(2020)
IndeOmgevingsverordeningNH2020zijnregelsvoordefysiekeleefomgevingsamengevoegdophet
gebiedvannatuur,milieu,mobiliteit,erfgoed,ruimteenwater. 

DeprovincieNoordͲHollandwilmetdeomgevingsverordeningontwikkelingen,zoalswoningbouwende
energietransitie,mogelijkmakenenzetinophetbeschermenvanmooieenbijzonderegebiedenin
NoordͲHolland.Hierbijwordtgezochtnaareenevenwichtigebalanstusseneconomischegroeien
leefbaarheid.DeambitiesvoorNoordͲHolland,zoalsdiezijnOmgevingsvisieNH2050,zijnverankerdin
denieuweOmgevingsverordeningNH2020.

IndeOmgevingsverordeningzijnde32meestwaardevolleenkwetsbarelandschappenindeprovincie
aangewezenals'BijzonderProvinciaalLandschap'.Dezegebiedenhebbenbijzonderewaardevoormens
endier.Pergebiedisaangegevenwelkebijzonderekernkwaliteitenaanwezigzijn.Datkunnen
ecologische,landschappelijke,cultuurhistorischeofaardkundigewaardenzijn.Hetplangebiedvalt
binnendeaangewezenlandschappenenraaktdaarmee'BijzonderProvinciaalLandschap'. 
Hetgebiedisookaangemerktalserfgoedvanuitzonderlijkeuniverselewaarde(onderdeelvande
NieuweHollandseWaterlinie/StellingvanAmsterdam)

Artikel6.46Bijzonderprovinciaallandschap     
1. DekernkwaliteitenvanhetBijzonderprovinciaallandschapzijnvastgelegdinBijlage6.
2. EenruimtelijkplanterplaatsevanhetwerkingsgebiedBijzonderprovinciaallandschapbevatregels
terbeschermingvandevoorkomendekernkwaliteiten.
3. Inafwijkingvanartikel6.3bevathetruimtelijkplangeenregelsdieeennieuwestedelijke
ontwikkelingmogelijkmaken.
4. Hetruimtelijkplankanregelsbevattendieeenanderenieuweruimtelijkeontwikkelingdaneen
nieuwestedelijkeontwikkelingmogelijkmaakt,mitsdezeontwikkelingdevoorkomende
kernkwaliteitennietaantast.
5. Detoelichtingophetruimtelijkplanbevateenbeschrijvingvandevoorkomendekernkwaliteitenen
eenmotiveringvandewijzewaaropwordtvoldaanaanhettweedeen,indienvantoepassing,het
vierdelid.
6. Indienuitdemotiveringvolgtdatmaatregelennoodzakelijkzijnomtevoldoenaanhetbepaaldein
hetvierdelid,dandientdeuitvoeringhiervantezijngeborgdbijdevaststellingvanhetruimtelijk
plan.
7. Inafwijkingvanhetvierdelidkanhetruimtelijkplanregelsbevattendiedevolgenderuimtelijke
ontwikkelingenmogelijkmaken:
a. eenuitbreidingvaneenagrarischbouwperceeltotmaximaaltweehectare;of
b. nieuwebebouwingsͲenfunctiemogelijkhedenopgrondvanartikel6.33,eerstelid,ondereenf
enartikel6.33,tweedeenderdelid.
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8.

Inafwijkingvanhetderdeenvierdelidkanhetruimtelijkplaneennieuwestedelijkeontwikkelingof
eenanderenieuweruimtelijkeontwikkelingdiedekernkwaliteitenaantastmogelijkmaken,indien:
a. ersprakeisvangrootopenbaarbelang;
b. ergeenreëlealternatievenzijn;en
c. deaantastingzoveelmogelijkwordtbeperktendeaantastingwordtgecompenseerd.
9. Inafwijkingvanhetderdeenvierdelidkanhetruimtelijkplanvoorzieninwoningbouw
overeenkomstigdeafsprakentussenRijk,provincieenbetrokkengemeentenmetbetrekkingtotde
PilotWaterland.
10. GedeputeerdeStatenkunnennadereregelsstellenoverdemotiveringalsbedoeldinhetvijfdelid
enoverdewijzevancompensatiealsbedoeldinhetachtstelid,aanhefenonderdeelc.
11. GedeputeerdeStatenkunnendekernkwaliteitenzoalsopgenomeninBijlage6wijzigen.

Artikel6.49Erfgoederenvanuitzonderlijkeuniverselewaarde     
1. Dekernkwaliteitenvandeerfgoederenvanuitzonderlijkeuniverselewaardezijnuitgewerkten
geobjectiveerdinbijlage7bijdeverordening.
2. EenruimtelijkplanterplaatsevanhetwerkingsgebiedErfgoederenvanuitzonderlijkeuniversele
waardebevatregelsgerichtopdeinstandhoudingofversterkingvandekernkwaliteitenvande
erfgoederenvanuitzonderlijkeuniverselewaarde.
3. EenruimtelijkeplanterplaatsevanhetwerkingsgebiedErfgoederenvanuitzonderlijkeuniversele
waardevoorzietuitsluitendinnieuweactiviteitendiedekernkwaliteitenalsbedoeldinheteerste
lidnietaantasten.
4. InafwijkingvanhetderdelidkanhetruimtelijkplanvoorzienineengrootschaligestadsͲof
dorpsontwikkelingslocatieofglastuinbouwlocatiedanweleengrootschaligbedrijventerreinof
infrastructuurproject,voorzover:
a. ersprakeisvaneengrootopenbaarbelang;
b. ergeenreëlealternatievenzijn;en
c. ervoldoendemaatregelenwordengetroffenomdenadeligeeffectenvandeontwikkelingop
deinstandhoudingofversterkingvandekernkwaliteitenalsbedoeldinheteerstelidte
mitigerenoftecompenseren.
5. TerplaatsevanhetwerkingsgebiedErfgoederenvanuitzonderlijkeuniverselewaardevoorzieteen
ruimtelijkplannietineenwindturbine.
6. TerplaatsevanWerelderfgoedDeStellingvanAmsterdamvoorzieteenruimtelijkplannietineen
opstellingvoorzonneͲenergie,tenzijdegrondenzijnbestemdvooroffeitelijkingebruikzijnals
nutsvoorzieningen,wegͲ,spoorͲ,waterͲofluchtverkeer,nietzijndeleidingtracésvoorgas,waterof
elektriciteit.
7. GedeputeerdeStatenkunnennadereregelsstellentenaanzienvandewijzewaaropcompensatie
alsbedoeldinhetvierdelid,onderc,plaatsvindt.

Toetsing
Voorliggendplanmaaktgeenstedelijkeontwikkelingmogelijkomdatheteenvervangingvaneen
bestaandewoningbetreft,daarnaastiseenregelingopgenomenterbeschermingvande
cultuurhistorischewaarden.Inparagraaf4.1wordtgetoetstaandekernkwaliteiten.Vanuitdeze
instructieregelszijnergeenbelemmeringenvoordeuitvoerbaarheidvanvoorliggendplan.

Toetsingaanhet'BijzonderProvinciaalLandschap'vindtplaatsinparagraaf2.3.2en4.1. 
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2.3.3  ProvincialeMilieuverordeningNoordͲHolland(PMV)
De Provinciale Milieuverordening NoordͲHolland (PMV) beschermt aardkundige monumenten. De
provincie heeft de uitvoering van de PMV per 1 januari 2016 uitbesteed aan de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied(ODNZKG).

De provincie beschermt aardkundig interessante gebieden, 'aardkundige waarden', die iets vertellen
over manier waarop het landschap is ontstaan. Ze vormen het aardkundig erfgoed. Aardkundige
waarden, waaronder 'aardkundige monumenten', hebben te maken met de geologische opbouw, de
geomorfologie(landvormen)endebodemvaneengebied. 

Beschermdeaardkundigemonumenten
Aardkundigemonumentenwordenextrabeschermd.Hiermagdebodemnietbeschadigdwordendoor
te graven of inklinking door zware voertuigen, bijvoorbeeld om te bouwen. In NoordͲHolland zijn 16
gebiedenaangewezenalsaardkundigmonument,onderandere:
y Grotedelenvandeduinen(vanDenHeldertotZuidͲHolland)
y Texel
y Wieringen
y BalgzandendevoormaligeslenkbijOudeSluis
y Alkmaardermeer
y DelenvanhetGooi
y VechtenWaver
y StrandwallentenoostenvanHaarlem



Figuur2.1AardkundigemonumenteninNoordͲHolland
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Toetsing
Opgrondvandeprovincialemilieuverordeningiseenontheffingnodig.Opgrondvanart6.4vandepmv
geldtechtereenvrijstellingvoorhetbouwenalsditistoegestaanopgrondvaneenonherroepelijk
bestemmingsplan.Inditgevaligeenontheffingvereist.

2.3.4  Regionaalbeleid
RegionaalActieprogrammaWonen2016Ͳ2020 
Op13augustus2017ishetRegionaalActieprogrammaWonen2016Ͳ2020vastgesteld 
De conclusies en aanbevelingen uit dit rapport komen overeen met de bevindingen in de Woonvisie
GooienVechtstreek 

WoonvisieRegioGooienVechtstreek2016Ͳ2030
De Regio Gooi en Vechtstreek heeft een traditie van samenwerking op het gebied van wonen. De
afgelopen jaren volgden de ontwikkelingen op het beleidsveld wonen elkaar in snel tempo op. Niet
alleen was er sprake van een diepe en lange crisis op de woningmarkt. Ook heeft een reeks van
overheidsmaatregelendewoningmarktenderolenpositievandebelangrijkstespelersveranderd.Deze
ontwikkelingenzijnaanleidingvoordezevenregiogemeentenomdevisieophetwonenindeGooien
Vechtstreek te herijken en de gezamenlijke ambities en doelstellingen te actualiseren. Vertrekpunt
hierbij is het wensbeeld 2020 uit de Regionale Woonvisie 2008: “Gooi en Vechtstreek is een
economischeensociaalvitale,ongedeelderegio.” 

DemeestrecentehuishoudensprognosevandeprovincieNoordͲHollandlaatziendatertussen2015en
2030 nog circa 11.000 huishoudens bij komen in de regio. Dit betekent dat uitbreiding van de
woningvoorraadnodigblijft.Dekomendejarenvindtdewoningbouwinderegiovooreengrootdeel
plaats op een beperkt aantal grote nieuwbouwlocaties. De geplande woningbouwproductie tot 2030
kangerealiseerdwordenbinnendenualbekendeplanvoorraad.Voordelangetermijnzalderegiode
mogelijkhedenenwenselijkheidvanverderegrootschaligenieuwbouwonderzoeken.
Intotaalzijninderegionalewoonvisie21acties/afsprakengeformuleerd,verdeeldovervijfinhoudelijke
thema's.Dezeactiesvormensamenhetactieprogramma2016Ͳ2030voorhetregionalewoonbeleidvan
GooienVechtstreek.'

Regiokaart2025GooienVecht
Debrochure'Regiokaart2025GooienVecht'geefteenoverzichtvanhetdoordegemeentenvanGooi
en Vecht vastgesteld gemeenschappelijk ruimtelijk beleid, uitgesplitst voor de sectoren landschap,
recreatie,wonen,werkenenverkeer. 
Over de functie wonen, kan vastgesteld worden dat de regio een grote variëteit aan
woningbouwmogelijkhedenheeft,zowelquaspreidingoverderegioalsindetijd.
Omdatderegionalewoningmarktzeergespannenblijftmetrelatiefveelvraagenhogewoonlasten,kan
gesproken worden van een structurele schaarste. Of de woningbouwplannen voldoende zijn voor de
kwantitatieve woningbehoefte vanuit de bevolking en arbeidsmarkt of kwalitatieve eisen qua
woonvorm,betaalbaarheidentoegankelijkheidiseenandervraagstuk.

HetisgoedomdewoningmarktookinhetgroteregeheelvandeMRA(MetropoolregioAmsterdam)te
bezien.VooralAmsterdamenAlmerevormendebelangrijkstewoningbouwlocaties,waartot2025veel
woningbouwisgepland.Ofdezewoningenookaansluitenopdewoonwensenvanderegioendaarmee
eendeelvandebehoeftevanGooienVechtstreekverlichten,isnietconcreetvasttestellen.

Toetsingenconclusie
Devervangendenieuwbouwvanéénwoningheeftgeeninvloedopderegionalewoningmarkt.Tevens
wordtdewoningnietvoordemarktgebouwdmaarvooreigengebruik. 
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2.4  Gemeentelijkbeleid

2.4.1  WoonvisieGooiseMeren2017Ͳ2025
Dezewoonvisieisvastgesteldop12juli2017enisdemeestrecenteengerichtevisie.Deinwonersvan
Gooise Meren en hun specifieke woonwensen staan in de woonvisie centraal. De kernen van de
gemeente hebben elk hun eigen karakter en woningaanbod. Samen bieden ze een breed palet aan
woonmilieusenwoningtypen.WoneninGooiseMerenbetekentwonenindenabijheidvangroeneen
blauwenatuur,meteencentraleligginginhethartvanNederlandengoedevoorzieningen.Demissieis
omditookvoortoekomstigegeneratiestehouden.OmditterealisereniseensociaalenͲeconomische
evenwichtige bevolking noodzakelijk. In de woonvisie zijn de keuzes, prioriteiten en bijbehorende
instrumentenbeschreven. 

y IedereeninGooiseMerenmoetkunnenwonenopeenmanierdiezoveelmogelijkaansluitbijzijn
ofhaarwoonbehoefteenfinanciëlemogelijkheden.Hetstrevenisnaarvoldoendewoningenéneen
goedebalansinallesegmenten(woonmilieus)vandewoningvoorraad. 
y Stimuleren van de doorstroming. Beweging op de woningmarkt is belangrijk, want hoe meer
verhuisbewegingen er zijn hoe meer mogelijkheden er ontstaan voor huishoudens om
vervolgstappentezetteninhunwooncarrière.Destartersopdewoningmarktprofiterenhiervan,
doordatpassende(betaalbare)woningenindebestaandevoorraadvrijkomen. 
y Levensloop bestendige woningen. Steeds vaker zullen mensen die voorheen in instellingen
woondenzelfstandig(blijven)wonen.Hetgaatomkwetsbaregroepenbewonersmetverschillende
achtergronden die zonder ondersteuning maatschappelijk uitvallen of dreigen uit te vallen.
Nadenken over het aanpassen van woningen kan ongelukken in huis voorkomen. Het vinden van
geschiktehuisvestingvoordezekwetsbaregroepvraagtmaatwerkdiedegemeentewillenbieden
op basis van een inventarisatie van het aanbod en de behoefte aan plekken voor begeleid
zelfstandig wonen. Gooise Meren helpt mensen hierbij, onder andere door voorlichting en het
beschikbaarstellenvaneenleningwaarmeemensenhunwoningkunnenaanpassen. 
y Het verder verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en de nog te bouwen woningen is
duurzaamheid geen optie, maar een uitgangspunt. Niet alleen om de impact van de bebouwde
omgeving op onze leefomgeving te verkleinen, maar ook om het wooncomfort te verhogen en
woonlasten in de toekomst beheersbaar te houden. Bij nieuwbouwprojecten gaat de gemeente
proactief aan de slag met het onderwerp energietransitie. Zo wil de gemeente onderzoeken of
toekomstigenieuwbouwwijkengasloosontwikkeldkunnenworden.
y Socialewoningbouw.Wanneerhetrealiserenvansociale(huur)woningenopeenbepaaldelocatie
niethaalbaarblijkt,kanmetdeinitiatiefnemervanhetplaneencompensatiewordenafgesproken.
Ineersteinstantiegaathetomeenfysiekecompensatie.Desociale(huur)woningendienietinhet
betreffende project gerealiseerd worden, kunnen dan aan een project worden toegevoegd.
Wanneer ook fysieke compensatie niet mogelijk is, zal de initiatiefnemer een financiële bijdrage
moetenleverenaaneencompensatiefonds.Metdemiddelenuitditfondskansocialewoningbouw
opanderelocatiesfinancieelwordenondersteund. 

Toetsing
Het herbouwen van een woning wordt niet benoemd inde woonvisie,wel is hetuitgangspunt datde
woningduurzamervanaardisdandevoormaligewoning.Ditlaatstekomtverderaanbodinparagraaf
4.13.
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2.4.2  WoonakkoordRegioGooiͲenVechtstreek2021 
Op4maart2021hebbendeportefeuillehoudersvanderegioGooienVechtstreekingestemdmethet
conceptregionaalwoonakkoord.Ookdewoningcorporatiesendeprovinciezijnpositiefoverhet
woonakkoord.Kwantitatiefgezienisdeafspraakomtot204011.500woningenaandewoningvoorraad
toetevoegen,inlijnmetdeprovincialebevolkingsprognose.Inhetwoonakkoordwordtgeconstateerd
datdewoningbehoeftenoghardergroeidedandeproductie.Hetbouwenvanmeerwoningenisdan
ookeenambitie. 

2.4.3  Visiebuitenruimte
De visie buitenruimte gaat over mensen en over de buitenruimte en gebouwen waar zij elkaar
ontmoeten, praten, sporten, ontspannen, of zich simpelweg doorheen bewegen. Het geeft een beeld
van de gewenste toekomst. Het streefbeeld van de gemeente is een buitenruimte met prettige,
toegankelijkeenveiligeplekken,diemetaandachtzijningerichtenwordenonderhoudenenbeheerd.
Omdattebereikenheeftdegemeenteuitgangspuntengeformuleerdvoordeinrichtingenkwaliteitvan
de buitenruimte en de gebouwen. Je kunt het zien als spelregels die aansluiten bij de vraag van
bewoners, ondernemers, bezoekers en recreanten, nu én in de toekomst. Aan de visie is een
uitvoeringsplanvoordekortetermijngekoppeld.Opdezemanierwordtaangegevenhoedekomende
jarenindevierkerneninclusiefdebuitenwijkenendebuitengebiedensamen(verder)aandeslaggaan.

Toetsing
Hetvoorliggendebestemmingsplanheeftgeeninvloedopdebuitenruimte.Hetbetreftenkel
privéterrein.
2.4.4  WelstandsnotaGooiseMeren(2016)
In de Welstandsnota heeft de gemeente Gooise Meren doelstellingen geformuleerd waaraan het
welstandsbeleid moet voldoen. De nota onderstreept de doelstellingen van de wet om de
welstandstoets objectiever te maken voor gebruikers. Doelstelling is om de ruimtelijke kwaliteit te
bewaren.Indewelstandsnotawordencriteriaaangegevendiewordengebruiktomtebeoordelenofhet
bouwwerkpastinzijnomgeving.Dezecriteriazijnperdeelgebiedanders. 

Het onderhavige plangebied ligt binnen het Veenweidegebied (gebied 24). Hier geldt een gewoon
welstandsniveau.Ditbetekentdatdebeoordelingisgerichtoprepresentativiteitenzorgvuldigheidvan
dearchitectuur. 
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Figuur2.2welstandsgebiedenͲplangebiedroodomcirkeld.

InhetveenweidegebiedrondomMuidenenNaardenstaatgevarieerdebebouwing,zoalsboerderijenen
bedrijfsgebouwen.Debebouwingstaatvoorallangsdehoofdontsluitingswegenenwaterwegenenligt
vooral op ruime kavels, waarbij de bebouwing vaak iets terug ligt van de weg of dijk. In dit gebied
bestaat de bebouwing vooral uit boerderijen, woningen en (agrarische) bedrijfsgebouwen. Veelal zijn
dezegebouwengeclusterdinlandelijkelinten. 

Dehoofdgebouwenzijnmetdevoorzijdegerichtopdewegofhetwaterenrooilijnenvolgendewegof
verkaveling en verspringen onderling. De bedrijfsgebouwen zoals agrarische hallen liggen vaak in de
tweedelijnachterdehoofdgebouwen. 

Debebouwinginhetveenweidegebiedisindividueelenafwisselend.Woningenhebbeneeneenvoudige
opbouwenbestaanuiteenonderbouwvanéénofsomsanderhalveoftweelagenmetkap.Daarbijisde
nokrichting evenwijdig ofhaaks op de voorgevel. De gevels vande woningen zijn voor het merendeel
representatiefenmetnameouderewoningenzijnverticaalgeleedmetstaanderamen. 

Dewoningenhebbeneenzorgvuldigedetaillering.Indienergrotegevelopeningenvoorkomenzijndeze
staandenonderverdeeldinvensters. 

De materialisering en kleurgebruik is traditioneel. Gevels zijn gemetseld in (rood)bruine baksteen
gepleisterd in lichte tint. Over het algemeen zijn de daken bedekt met keramische pannen, af en toe
komt een rieten dak voor. Kleurgebruik is terughoudend en in het algemeen traditioneel, zodat de
bebouwingwordtingepastinhetlandschapennietdomineert. 
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Toetsingenconclusie
Het bouwplan versterkt het individuele en afwisselende bebouwingsbeeld in het veenweidegebied,
doordathetinarchitectuurstijlonderscheidendistenopzichtevanbestaandebebouwingindecontext.
De opbouw en massa van de gebouwen in één bouwlaag met grote kap sluit aan bij de omgeving.
Hoeweldetoegestanebouwhoogtevan8mennokhoogtevan4mwelietswordenoverschreden,zaler
gezien het pand ver van andere woningen verwijderd is waar deze aan te meten is en vrij in het
landschapstaatgeenonevenredigeverhoudingontstaantussendewoningenophetland. 

Het schetsplan dat gemaakt is bestaat uit een woning en bijgebouwen in het ensemble van een
boerenerf. Er wordt een onderscheid gemaakt in materiaal en kleurgebruik tussen de verschillende
gebouwenopheterf.Hethoofdgebouwvoornamelijkinsteenendebijgebouwenvanhout,zodateen
onderscheidenondergeschiktheidontstaattussendegebouwen. 

Degevelszijnzorgvuldiggedetailleerd,zodatdebebouwingeenrepresentatieveuitstralingheeftaande
Vecht. De gevelopeningen zijn staand en grote raampartijen zijn onderverdeeld. Dit sluit aan bij de
karakteristiekvanhetVeenweidegebied. 

Gezien de bebouwing een samenstelling kent van verschillende volumes en kaprichtingen en
bouwhoogtes, met dakkapellen in het dak, is het van belang om voor een terughoudende
materialisering en kleurgebruik te kiezen,zodat de bebouwing onderdeel wordt vanhet landschapen
nietteveelgaatdomineren. 

2.5  Conclusie
Deherbouwvandewoningismededoordezeerbeperkteafwijkingtenopzichtevanhetvigerende
bestemmingsplannietinstrijdmetzowelhetRijksͲprovinciaalͲalsgemeentelijkbeleid.
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Hoofdstuk3  Planbeschrijving



3.1  Huidigesituatie
Het plangebied ligt aan de Weesperweg 3 te Muiden. Het plangebied bevindt zich in de
Bloemendalerpolder aan de westzijde van de Vecht. Daarnaast valt de locatie binnen de Nationale
landschappenStellingvanAmsterdam,NieuweHollandseWaterliniehetGroeneHart.



Figuur3.1Luchtfotoplangebied.
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Figuur3.2Kadastralekaarthetplangebiedbestaatuitdepercelenperceel:1412,1413en1359.



3.2  Toekomstigesituatie
:Dehuidigaanwezigebebouwingwordtgrotendeelsgesloopt(eenkleinbijgebouwblijftbehouden).De
woning en het bijgebouw worden vervangen door een nieuw hoofdgebouw (de woning) en het
bijgebouwmetdaarindegarageenpoolhouse.Debebouwingkomtindeensemblevaneenboerenerf.
Metmeerderetypologieënopheterfwordtergerefereerdaandekenmerkendesamenstellingvanhet
boerenerf.Tussendezegebouwenzijnerdoorzichtenophetachterliggendeopenlandschap.

DeverkavelingsrichtingendeoriëntatievandewoningisevenwijdigaandeVecht.Dekorrelgroottevan
debebouwingsluitaanbijdebebouwingindeomgeving.Deopbouwvanéénbouwlaagmetrobuuste
kapsluitaanbijdekenmerkendeboerderijenaandeVecht.Deietsafwijkendenokhoogtevan8,8mis
teverwaarlozengeziendegrootseschaalvanhetomringendelandschap.'

Derandenvanheterfwordendichterbeplantmeterfbeplantingenverspreidoverheterfkomenkleine
boomgroepen. Zodoende wordt het zicht vanaf de Vecht op het achterliggende open landschap
behouden. 



In deze paragraaf staan enkele beelden van de nieuwe situatie. Voor meer beeldmateriaal wordt
verwezennaarBijlage1OntwerpWeesperweg3Muiden.
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Figuur3.3Situatiemodeljuliontwerp(bron:VanEgmonddec2021).



Figuur3.4Impressievandegevels(bron:VanEgmond2021).
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Hoofdstuk4  Omgevingsaspecten

4.1  Cultuurhistorie
Erfgoedwet
DeErfgoedwetregeltdebeschermingvanarcheologischerfgoedindebodem,deinpassingervaninde
ruimtelijkeontwikkelingendefinancieringvanopgravingen:'deveroorzakerbetaalt'. 
Voorgebiedenwaararcheologischewaardenvoorkomenofwaarreëleverwachtingenbestaandatter
plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan
bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch
onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het
belangrijkste doel is de bescherming van de archeologische waarde in de bodem (in situ) omdat de
bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het
basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen
waardenalsbehoudindebodemniettotdemogelijkhedenbehoort.

ProvincialeomgevingsvisieNoordͲHolland
HetplangebiedbevindtzichindeBloemendalerpolderaandewestzijdevandeVecht.Daarnaastvaltde
locatiebinnendeNationalelandschappenStellingvanAmsterdam,NieuweHollandseWaterlinieenhet
GroeneHart.
Hetlandschapstypevanhetlandelijkgebiedwaardeplanlocatieondervaltishetveenweidelandschap.
Cultuurhistorieiseenintegraalonderdeelvanhetveenweidekarakterenvandaarbelangrijkommeete
nemeninderuimtelijkeonderbouwing. 
Ten behoeve van een goede ruimtelijke inpassing in de bestaande structuur van het landschap is een
cultuurhistorische analyse nodig. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de Nota
CultuurhistorieenLandschapvandegemeenteMuidenendeWelstandsnotaGooiseMeren2019. 

ErfgoedverordeningGooiseMeren2016, 
IndeerfgoedverordeningvandegemeenteGooiseMerenwordenregelsgesteldaanhetwijzigenvan
het gebruik of aanpassen van gemeentelijke monumenten en erfgoed, Tevens bevat de verordening
regelstenaanzienvanhetbehoudvanarcheologische(bodem)schattenbinnendegemeente.

Toetsing
DeBloemendalerpolderiseenvoorherontwikkelingbestemdlandbouwgebied.Depolderbestaatvoor
eengrootdeeluitcultuurlandschapmetlanggerektekavelsveenrivierengebied.Debodembestaat
voornamelijkuitslappeveenlagen. 

NationalelandschappenStellingvanAmsterdamenNieuweHollandseWaterlinie
HetplangebiedisgelegenindetweeverdedigingsliniesDeNieuweHollandseWaterlinieenDeStelling
vanAmsterdam,dieAmsterdamenanderestedeninhetwestenvanNederlandmoestenbeschermen. 
Vanaf 1815 vormt de Nieuwe Hollandse Waterlinie een modernisering van de Oude Hollandse
Waterlinie die de steden in de 17e en 18e eeuw beschermde in de vorm van vestingsteden en
inundatiezones.Dewaterlinieis85kilometerlangenbestaatuitcircavijftigfortenenvijfvestingsteden,
tewetenMuiden,Weesp,Naarden,GorinchemenWoudrichem.
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Indebestaandelandschappenzijndewaterliniesaangelegdendelandschapstypenenkarakteristieken
bepaalden daarbij de linies. Er heerst daarom een grote samenhang tussen de landschappen en de
waterlinies.Dewaterliniesliggenminofmeerverscholeninhetlandschap.Bijdeontwikkelingvande
Stelling is het landschap aan meer verandering onderhevig geweest dan de aanleg van de Hollandse
Waterlinie, gezien deze meer organisch tot stand is gekomen en werd aangesloten bij de natuurlijke
gesteldheidvanhetgebied. 

DeStellingvanAmsterdamisalsringrondomdestadAmsterdamgeprojecteerdmeteenvasteafstand
van15tot20kilometertothetcentrum.DevormvandeStellingverschiltperlandschapstype.

IndeveengebiedeninhetzuidoostenwerddeVechtenhetreliëfvanHetGooiindestructuurvande
Stelling opgenomen. De systemen van deNieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam
liggenhieroverelkaar,omdatvoordeStellingdelenvandeWaterliniewerdengebruikt.

DeStellingisbezienvanuitdeMetropoolregioAmsterdameenrustige,landschappelijkering('langzame
buitenringvoordesnellemetropool'),waaropenheidenrustcentraalstaan.Kenmerkendisdatopveel
locatiesnogaltijddeinvloedvande'verbodenkringen'nogervaarbaarisenhetlandschap
opengebleven.

BelangrijkuitgangspuntvoordeStellingishetopenhoudenvandeverdedigingslinieenhetlandschap.
Tenbehoevedaarvandienendeschootcirkelsopentewordengehoudenenpassendefunctiestekrijgen
zoalslandbouw,natte,laagopgaandenatuurofwaterberging. 
Geziendeplanlocatiebuitendeschootscirkelsvalthoefthiergeenrekeningmeegehoudenteworden. 




Figuur4.1StellingvanAmsterdammetschootcirkels(plangebiedroodomcirkeld(Bron:
https://leidraadlc.noordͲholland.nl)
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Figuur4.2Inundatieveldenenvestingsteden(Bron:https://leidraadlc.noordͲholland.nl)

Hetveenrivierenlandschap–DeVechtstreek
Het ensemble Vechtstreek ligt ten oosten van Amsterdam en grenst aan de oostzijde aan Het Gooi.
Veelal worden Het Gooi en de Vechtstreek als één gebied benoemd en deze kennen ook een
landschappelijkesamenhang.
In het veenrivierenlandschap in het westen van het ensemble zijn kronkelige riviertjes met
uitwaaierende verkavelingen karakteristiek. In het oosten in het veenpolderlandschap zijn de
ontginningslinten en de langgerekte verkavelingspatronen kenmerkend. In het verleden zijn veel
veenpoldersvoorturfwinningvergraventotveenplassen.VoordemetropoolregioAmsterdamisheteen
belangrijkrecreatiegebied.
DeVechtstreekwasdeelvaneengrootveengebieddatzichuitstrektetussendeduinenendeUtrechtse
Heuvelrug.DeVechtwashierindecentraleafwatering,veenrivierenalsGaaspenGeinmonddenhierin
uit. 
De in het noorden gelegen Vechtstadjes Muiden en Weesp zijn gesticht rond het begin van de
middeleeuwen.Rond1300werdenerkastelenenridderhofsteden(Muiderslot,Gunterstein)gebouwd
opverschillendelocatiesindeVechtstreek.
Inde80Ͳjarigeoorlogontwikkeldedestreekzichalseen'strategischlandschap'metdevestingsteden
Weesp, Muiden en Naarden. Deze maken deel uit van de OudeͲ en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op
een later moment werden de forten en schootsvelden van Muiden en Weesp toegevoegd aan de
StellingvanAmsterdam.HiernaisdeStellingverderversterktmetbunkers.
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Sinds de 17e en 18e eeuw wordt het wonen langs de Vecht aantrekkelijk en komen er rijke
Amsterdamse kooplieden die er buitenverblijven laten bouwen. Op deze wijze ontstonden er diverse,
fraaie buitenplaatsen aan de Vecht. Via de 'sͲGravelandsche Vaart werd zand voor uitbreiding van
Amsterdamvervoert,delandgoederenenbuitenplaatsendaarontstondenuitdezeontginning.
Na de Tweede Wereldoorlog werd door het toenemende autobezit het aantrekkelijker om in het
buitengebied te wonen. Zodoende vestigen er zich steeds meer mensen in de uitbreidende
vestingstadjes.DeRijksstraatweg,devoorlopervandehuidigesnelwegA1,ontstondalsjaagpad(later
stoomtramverbinding) op de kade langs de oude trekvaarten en groeide uit tot een steeds breder
wordendebundelvaninfrastructuur. 

Ruimtelijkedragers
De rivier de Vecht vormt de belangrijkste ruimtelijke drager. In het zuiden zijn bredere oeverwallen
afgezet en liggen talrijkebuitenplaatsen. In hetnoordenzijn deoevers bebouwd metboerderijen.De
StellingvanAmsterdamoverlaptinditgebieddeNieuweHollandseWaterlinie.Dereeksfortendiede
accessenbewakenvormeneenhelderdestructuur.

Ruimtelijkerandvoorwaardenvoorbehoudenversterkingruimtelijkekwaliteit
Om de ruimtelijke kwaliteit van de Vechtstreek te behouden zijn in de Leidraad Landschap en
Cultuurhistorieonderstaanderandvoorwaardengeformuleerd:
y hetinpassenvanruimtelijkeontwikkelingenbinnenhetverkavelingspatroon.
y behoudvanhetzichtopdeverdedigingswerkenvanMuiden.
y hetopenhoudenvanschootsveldenen'verbodenkringen'.
y hetbehoudenenvergrotenvanopenheidvandeinundatievelden.
y sluitaanbijdeVechtalsruimtelijkedragerinhetopenlandschap.
y behoudvandoorzichtenvanafdeVechtnaarhetopenachterland.
y aansluitingbijdekenmerkendetypenbebouwinglangsdeVecht(boerderijen)
y Bouwopmaaiveldhoogtevanhetachterliggendelandenlaathetdijkprofielintact. 
y OriënteerdebebouwingopdeVechtengeefdebebouwingeen'groenevoet'.

VanbelangisomhetcontacttussendeVechtenhetopenachterlandmetdoorzichtentebehoudenen
te versterken, door middel van transparante beplanting en paden. Hoge erfafscheidingen dienen dan
ookvoorkomenteworden.
Dekorrelgroottevannieuwbouwdientaantesluitenbijdetypenbebouwingdievoorkomenlangsde
Vecht(onderandereverschilnoordͲzuid).Creëerverscheidenheidinbebouwing;voorkomrepetitievan
bouwvolumes.Alsgevolgvandebreedtevandeoeverwallenenhetvoorkomenvanvruchtbarezeeklei
komeninhetnoordenvanoudshermeerboerderijenvooreninhetzuidenmeerbuitenplaatsen.
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Figuur4.3LandschapstypenVechtstreek(Bron:https://leidraadlc.noordͲholland.nl)

Conclusie
Het bouwplan sluit aan bij de ruimtelijke randvoorwaarden zoals hierboven benoemd voor de
Vechtstreek.Doorderelatiefkleineaanpassingvanhetbouwvolumezalhetgeeneffecthebbenophet
openhoudenvandeschootsveldenenookvanhetbelemmerenvanhetzichtopdeverdedigingswerken
vanMuidenisgeensprake.Vooralderandenvanheterfwordendichterbeplantmeterfbeplantingen
verspreid over het erf komen kleine boomgroepen. Zodoende wordt het zicht vanaf de Vecht op het
achterliggendeopenlandschapbehouden.Ookdeverkavelingsrichtingendeoriëntatievandewoning
evenwijdigaandeVechtvoldoetaandegestelderandvoorwaardenvandeLeidraad.Dekorrelgrootte
van de bebouwing sluit aan bij de bebouwing in de omgeving aan de Vecht. De opbouw van één
bouwlaagmetrobuustekapsluitaanbijdekenmerkendeboerderijenaandeVecht.Doorderealisatie
van een ensemble van meerdere typologieën op het erf wordt er gerefereerd aan de kenmerkende
samenstellingvanhetboerenerf.Tussendezegebouwenzijnerdoorzichtenophetachterliggendeopen
landschap.

4.2  Archeologie 
Op het vigerend bestemmingsplan “Landelijk Gebied” ligt het plangebied in een zone met
dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk indien de
nieuwbouwgroterisdan50m2endieperreiktdan35cmonderhetmaaiveld.Dezevrijstellingsgrenzen
zullenwordenoverschreden.Hetmeestzuidelijkedeelvanhetplangebied(directaandeVecht)heeft
een dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1, waarvoor geen vrijstellingsgrenzen gelden. In deze
zonezijnechtergeenbodemingrepenvoorzien.

ParaplubestemmingsplanArcheologieGooiseMeren
Erligtreedseenontwerpparapluplantervisie“ParaplubestemmingsplanArcheologieGooiseMeren”.
HetplangebiedligtinditplanineenzonemetdubbelbestemmingWaarde–Archeologie2.
Archeologischonderzoekisnoodzakelijkindiendenieuwbouwgroterisdan50m²endieperreiktdan30
cmonderhetmaaiveld.Ookdezevrijstellingsgrenzenzullenwordenoverschreden. 
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Om te voldoen aan de randvoorwaarden van de aan te vragen omgevingsvergunning moet een
archeologischerapportagewordengeleverd.

InopdrachtvanRhoAdviseursheeftIDDSArcheologieinjuli2020eenarcheologischbureauonderzoek
en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Weesperweg 3 in
Muiden,gemeenteGooiseMeren.Hetonderzoekdientuitgevoerdtewordenomdaterophetterrein
nieuwbouwisgepland.Denieuwbouwzalbestaanuiteenwoonhuiseneenbijgebouw.Beidegebouwen
wordenvolledigonderkelderd.ͲErwasdestijdsnogsprakevandatdekelderswerdenverbondenmet
elkaarmiddelseenondergrondsegang,ditisinloopvanhetontwerpprocesechterkomentevervallenͲ.
De diepte van de bodemverstoring die hierdoor optreedt is ca. 3,5 m –mv. De rapportage van dit
onderzoekisopgenomeninbijlage2. 

Tijdenshetonderzoekisgeconstateerddatinhetoostenvanhetplangebiedeenverhoogdehuisplaats
aanwezigismeteenhogeverwachtingvoorarcheologischerestenvanafde18eeeuw.Opbasisvande
resultaten van het inventariserend veldonderzoek adviseert IDDS Archeologie om op de verhoogde
huisplaats (bijlage 3 van de rapportage) vervolgonderzoek uit te laten voeren. De rest van het
plangebied kan, voor wat betreft het aspect archeologie, vrij worden gegeven voor de voorgenomen
civieltechnischewerkzaamheden.
Omdat de nieuwbouw grotendeels overeenkomt met de huidige bebouwing, biedt de huidige situatie
weinig gelegenheid om proefsleuven te graven. Er wordt daarom geadviseerd om de ondergrondse
sloop archeologisch te laten begeleiden. Dit geldt met name voor het oude deel van de bebouwing:
indien bij de sloopbegeleiding van het nieuwe deel wordt vastgesteld dat hieronder inderdaad geen
oudererestenaanwezigzijn,dankanditdeelvandebegeleidingwordengestaakt.Nadesloopkanmet
enkele strategisch gepositioneerde kijkgaten worden gecontroleerd in hoeverre er nog resten van
historische bebouwing aanwezig zijn (indien dit niet reeds duidelijk is geworden op basis van de
sloopbegeleiding).

Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit
geval de Gemeente Gooise Meren. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen
procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan
wordenmetbodemverstorendeactiviteitenofactiviteitendievoorbereidenopbodemverstoringen.
Voor alle gravende onderzoeken, waaronder archeologische begeleiding, dient voorafgaand aan de
uitvoering van het onderzoek een Programma van Eisen geschreven te worden. Dit Programma van
Eisen moet goedgekeurd worden door de bevoegde overheid (de Gemeente Gooise Meren) alvorens
methetonderzoekkanwordenbegonnen.

Conclusie
DeGemeenteGooiseMerenneemthetadviesvanIDDSover,hetaspectarcheologiestaatde
vaststellingvanvoorliggendbestemmingsplannietindeweg

4.3  Verkeerenparkeren
Hetplanvoornemenbetreftdesloopvanéénwoningmetbijgebouwendenieuwbouwvanquaomvang
dezelfdemassaophetzelfdeperceel.

Verkeergeneratieenontsluiting
De verkeersgeneratie van de huidige en toekomstige situatie blijft gelijk en ook de ontsluiting op de
Weesperweg blijft hetzelfde. De ontwikkeling leidt daardoor niet tot een toenamen in verkeer of
onwenselijkesituaties. 
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Parkeren
In het ontwerp is voldoende rekening gehouden met de parkeerbehoefte. Er is zowel een gebouwde
parkeervoorzieningalsruimteophetperceelomteparkerenopmaaiveld.

Conclusie
Hetaspectverkeerenparkerenstaatdevoorgenomenontwikkelingnietindeweg.

4.4  Luchtkwaliteit
BeleidenNormstelling 
Inhetkadervaneengoederuimtelijkeordeningwordtbijhetopstellenvaneenruimtelijkplanuithet
oogpuntvandebeschermingvandegezondheidvandemensrekeninggehoudenmetdeluchtkwaliteit.
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet
milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide,
stikstofdioxideenstikstofoxiden,fijnstof,lood,koolmonoxideenbenzeen.Hierbijzijninderuimtelijke
ordeningspraktijklangswegenvooraldegrenswaardenvoorstikstofdioxide(jaargemiddelde)enfijnstof
(jaarͲ en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in de
volgendetabelweergegeven. 

Tabel4.1GrenswaardenmaatgevendestoffenWm
Stof
Toetsingvan
Grenswaarde
stikstofdioxide(NO2)
jaargemiddeldeconcentratie
40µg/m³
fijnstof(PM10)
jaargemiddeldeconcentratie
40µg/m³

24Ͳuurgemiddeldeconcentratie max.35keerp.j.meerdan50µg/m³
fijnstof(PM2,5)
jaargemiddeldeconcentratie
25µg/m³

Op grond van artikel5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in
betekenendematebijdragenaandeconcentratieindebuitenlucht.

Besluitnietinbetekenendemate
InditBesluitnietinbetekenendemateisbepaaldinwelkegevalleneenprojectvanwegedegevolgen
voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee
situatiesonderscheiden:
y eenprojectheefteeneffectvanminderdan3%vandejaargemiddeldegrenswaardeNO2enPM10(=
1,2µg/m³);
y een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze
categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één
ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto
vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee
ontsluitingswegen.

Onderzoek
Debeoogdeontwikkelingheeftbetrekkingopderealisatievan1woning.Ditaantalvaltruimonderde
grensvan1.500woningen,dieisvrijgesteldaantoetsingaandegrenswaardenvoorluchtkwaliteit.Het
plandraagtnietinbetekenendematebijaandetoenamevandehoeveelheidstikstofdioxideenfijnstof
in de lucht. Er wordt dan ook voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is niet
noodzakelijk. 
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Inhetkadervaneengoederuimtelijkeordeningiseenindicatievandeluchtkwaliteitterplaatsevanhet
plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSLͲmonitoringstool 2019
(http://www.nslͲmonitoring.nl/viewer/)diebijhetNationaalSamenwerkingsprogrammaLuchtkwaliteit
hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Weesperweg, direct grenzend aan het
plangebied. Uit de NSLͲmonitoringstool blijkt dat in de prognose voor 2020 de jaargemiddelde
concentratiesstikstofdioxideenfijnstoflangsdezewegruimschootsonderdegrenswaardenlagen.De
concentratiesluchtverontreinigendestoffenbedroegenindeprognosevoor2020;21,8µg/m³voorNO2,
18,1 µg/m³ voor PM10 en 10,5 µg/m³ voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24Ͳuur
gemiddeldeconcentratiePM10bedroeg6,3dagen.Hierdooriserterplaatstevanhetplangebiedsprake
vaneenaanvaardbaarwoonͲenleefklimaat. 


Figuur4.4Luchtkwaliteitrondhetplangebied(oranjekader)metmaatgevendepunt(rodecirkel) 
(bron:NSLͲmonitoringstool2019)

Conclusie
Terplaatsevanhetplangebiedisersprakevaneenaanvaardbaarleefklimaat.Hetaspectluchtkwaliteit
staatdebeoogdeontwikkelingnietindeweg.

4.5  Bedrijvenenmilieuzonering
BeleidenNormstelling 
Inhetkadervaneengoederuimtelijkeordeningishetvanbelangdatbijdeaanwezigheidvanbedrijven
indeomgevingvanmilieugevoeligefunctieszoalswoningen:
y terplaatsevandewoningeneengoedwoonͲenleefmilieukanwordengegarandeerd;
y rekeningwordtgehoudenmetdebedrijfsvoeringenmilieuruimtevandebetreffendebedrijven.

Omeenbelangenafwegingtussenbedrijvigheidennieuwewoningeninvoldoendematemeetenemen,
wordt gebruik gemaakt van de VNGͲpublicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In deze
publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn
gerangschiktnaarmatevanmilieubelasting. 
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Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies
aangegeven op grond waarvan de categorieͲindeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden
ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk'. Milieuzonering beperkt zich tot de
milieuaspectenmeteenruimtelijkedimensie:geluid,geur,gevaarenstof.

Onderzoekenconclusies
In de beoogde situatie wordt een woning gerealiseerd. Hiermee wordt een milieuhinderlijke functie
opgericht en moet worden getoetst aan de richtafstanden zoals vermeld in de VNGͲbrochure. In de
omgeving van het plangebied zijn er voornamelijk woonbestemmingen, waardoor de omgeving
getypeerdkanwordenals'rustigewoonwijk'. 

Aangrenzendtenwestenvanhetplangebiedisdelocatiebestemdalsjachthavenwaar30ligplaatsenen
bijbehorende plaatsen mogelijk zijn. Een jachthaven valt volgens de VNGͲbrochure in milieucategorie
3.1. Het maatgevende aspect betreft geluid met een afstand van 50 meter. Omdat de jachthaven
momenteelnietisgerealiseerd,isakoestischonderzoeknietmogelijk.Daarnaastisdeafstandvanhet
bouwvlak tot de beoogde woning minimaal 118,5 meter en tot het bijgebouw minimaal 104 meter.
HierdoorisersprakevaneenaanvaardbaarwoonͲenleefklimaat. 

Op een afstand van circa 220 meter ten oosten van het plangebied bevinden zich volkstuinen en
maatschappelijkebestemmingen.VolgensdeVNGͲbrochurevallendezeactiviteiteninmilieucategorie2
meteenrichtafstandvan30meterineenrustigewoonwijk.Hierwordtruimaanvoldaan. 

Geconcludeerd kan worden dat ter plaatse van de omliggende woningen sprake is van een
aanvaardbaar woonͲ en leefklimaat. Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering
voordebeoogdeontwikkeling. 

4.6  Geluid
Toetsingskader
De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van
geluidniveausalsgevolgvanrailͲenwegverkeerslawaaienindustrielawaai.DeWghgeeftaandateen
akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een
bestemmingsplanofhetnemenvaneenomgevingsvergunningindienhetplaneengeluidgevoeligobject
mogelijkmaaktbinneneengeluidszonevaneenbestaandegeluidsbronofindienhetplaneennieuwe
geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke
voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen
nodigzijnomaandevoorkeursgrenswaardetevoldoen. 

Onderzoek
Omdathethierdevervangingvaneenbestaandewoningbetreftenergeenfunctiewijzigingplaatsvindt,
iseenonderzoekinhetkadervandeWetgeluidhindernietnoodzakelijk. 

4.7  Externeveiligheid
Beleidennormstelling
Bijruimtelijkeplannendienttenaanzienvanexterneveiligheidnaarverschillendeaspectenteworden
gekeken,namelijk:
y bedrijvenwaaractiviteitenplaatsvindendiegevolgenhebbenvoordeexterneveiligheid;
y vervoervangevaarlijkestoffenoverwegen,spoor,waterofdoorbuisleidingen.
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Voorzowelbedrijvigheidalsvervoervangevaarlijkestoffenzijntweeaspectenvanbelang,tewetenhet
plaatsgebondenrisico(PR)enhetgroepsrisico(GR).HetPRisdekansperjaardateenpersoondodelijk
wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag
gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt
weergegevenmetrisicocontourenrondomeeninrichtingdanwelinfrastructuur.HetGRdruktdekans
perjaaruitdateengroepvanminimaaleenbepaaldeomvangoverlijdtalsdirectgevolgvaneenongeval
waarbijgevaarlijkestoffenbetrokkenzijn.DenormvoorhetGRiseenoriëntatiewaarde. 

Vervoervangevaarlijkestoffen
Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en de regeling Basisnet in
werking getreden. Het BEVT vormt de wetͲ en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het
Basisnet. Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te
bieden over het maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's die het
transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen:
BasisnetSpoor,BasisnetWegenBasisnetWater.HetBEVTenhetbijbehorendeBasisnetmaaktbijhet
PRonderscheidinbestaandeennieuwesituaties.Voorbestaandesituatiesgeldteengrenswaardevoor
hetPRvan10Ͳ5perjaarterplaatsevankwetsbareenbeperktkwetsbareobjecteneneenstreefwaarde
van10Ͳ6perjaar.Voornieuwesituatiesgeldtde10Ͳ6waardealsgrenswaardevoorkwetsbareobjecten,
en als richtwaarde bij beperkt kwetsbare objecten. In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn
veiligheidsafstanden(PR10Ͳ6contour)opgenomenvanafhetmiddenvandetransportroute.

Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Het
Basisnet vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf de rand van het tracé in principe geen
beperkingenhoeventewordengesteldaanhetruimtegebruik.Ergeldteenoriënterendewaardevoor
hetgroepsrisicoenondervoorwaardeneenverantwoordingsplichttot200mbinnendetransportroute. 

Besluitexterneveiligheidbuisleidingen
InhetBesluitexterneveiligheidbuisleidingen(Bevb)wordtaangeslotenbijderisicobenaderinguithet
Besluitexterneveiligheidinrichtingen(Bevi)zodatookvoorbuisleidingennormenvoorhetPRenhetGR
gelden. Op grond van het Bevb dient zowel bij consoliderende bestemmingsplannen als bij
ontwikkelingeninzichttewordengegevenindeafstandtothetPRendehoogtevanhetGRalsgevolg
vanhettransportvangevaarlijkestoffendoorbuisleidingen.

Onderzoek


Figuur4.5Uitsnedeprofessionelerisicokaartmethetplangebiedgemarkeerd
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Uit de risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat in de directe omgeving van het plangebied geen
risicovolleinrichtingenzijngelegenendatergeenvervoervangevaarlijkestoffenplaatsvindtoverhet
waterdatvaninvloedisopderisicosituatieinhetplangebied. 

TennoordenbevindtzichdebuisleidingWͲ533Ͳ01meteengroottevan12incheneenwerkdrukvan40
bar. Het invloedsgebied van de buisleiding bedraagt 140 meter. Met een afstand van minimaal 370
meter bevindt de beoogde ontwikkeling zich niet in het invloedsgebied, De buisleiding vormt geen
belemmeringvoordeontwikkeling. 

Opeenafstandvancirca950meterbevindtzichdeA1.Hetinvloedsgebiedvandezewegwordtbepaald
doorstofcategorieLT2enbedraagt880meter.Hetplangebiedbevindtzichbuitenhetinvloedsgebied
vandeA1. 

Ten zuiden bevindt zich het spoortraject Diemen – Amersfoort Oost op een afstand van circa 1,13
kilometer en ten oosten bevindt zich spoortraject Weesp Ͳ Hattem op een afstand van circa 1,33
kilometer waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. De woning is niet gelegen binnen de PR10Ͳ6
risicocontour of plasbrandaandachtsgebied van beide spoortrajecten. Het invloedsgebied van beide
trajecten wordt bepaald door stofcategorie D4 en bedraagt meer dan 4 kilometer. Omdat de afstand
meer dan 200 meter bedraagt, hoeven volgens het Basisnet in principe geen beperkingen worden
gesteldaanhetruimtegebruikterplaatsevanhetplangebied.Tevensiseropbasisvanhetvigerende
bestemmingsplan al een woning mogelijk. Er is hierdoor geen sprake van een toename in personen.
Vanwegedeligginginhetinvloedsgebiedvandespoortrajectendientineenbeknopteverantwoording
tewordeningegaanopdezelfredzaamheid,bereikbaarheidenbestrijdbaarheid.


Beknopteverantwoordinggroepsrisico
In het kader van het wettelijk vooroverleg is voor de verantwoording advies gevraagd aan de
veiligheidsregio. 

Bestrijdbaarheidenbereikbaarheid
Voor zowel de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid van 'dagelijkse incidenten', zoals brand of
wateroverlast, als voor calamiteiten op het gebied van externe veiligheid, is het van belang dat de
bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswatervoorzieningen voldoende geborgd zijn. De
bestrijdbaarheidisafhankelijkvandeinzetbaarheidvanhulpverleningsdiensten.Debrandweermoetin
staatzijnomhuntakengoeduittekunnenvoerenomdaarmeeverdereescalatievaneenincidentte
voorkomen.Hierbijkangedachtwordenaanhetvoldoende/adequaataanwezigzijnvanaanvalswegen
enbluswatervoorzieningen.HetplangebiedwordtontslotenviadeWeesperweg.Dezewegsluitaanop
hetverderewegennetwerkvanMuiden.Hetwegennetwerkbiedtvluchtmogelijkhedeninverschillende
richtingen, waardoor altijd van de bron af kan worden gevlucht. Het gedegen netwerk komt de
bestrijdbaarheidtengoede.

Zelfredzaamheid
Indetoekomstigesituatiewordteenwoninggerealiseerd.Deaanwezigekinderenenouderenworden
gezien als verminderd zelfredzame personen. Bij deze groepen wordt echter ervan uitgegaan dat in
geval van nood de verzorgers/ouders de kinderen en ouderen zullen begeleiden. Als gevolg van een
incidentmettoxischestoffenoverhetspoorgeldtdateentoxischewolkzichsnelkanontwikkelenen
verplaatsen.Diteffectisvaaknietzichtbaar.Zelfredzaamheidindezescenario'sisalleenmogelijkalser
tijdigalarmeringplaatsvindtengebouwengeschiktzijnomenkeleurenteschuilen.Denkhierbijaanhet
sluiten van ramen en deuren en met name het uitschakelen van (mechanische) ventilatiesystemen.
Daarnaast dienen, in het kader van effectieve zelfredzaamheid, de gebruikers van de objecten door
risicocommunicatietewordengeïnstrueerdoverderisico'sendemogelijkemaatregelendiezijkunnen
nemen. 




Rhoadviseursvoorleefruimte



 20200664

36 

Conclusie
Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied spoortrajecten Diemen – Amersfoort Oost en
WeespͲHattem.Omdatermomenteelaleenwoningisgesitueerdopdelocatieenditnietuitgebreid
wordt,isergeensprakevaneentoenameinhetaantalpersonen.Ookisdelocatiegelegenopmeerdan
200 meter, waardoor een berekening van het groepsrisico niet noodzakelijk is. Uit de beknopte
verantwoording blijkt dat de zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en bereikbaarheid van het plangebied
als voldoende worden beschouwd. Verder zijn in de directe omgeving van het plangebied geen
risicovollebronnenaanwezig.Hetaspectexterneveiligheidvormtdanookgeenbelemmeringvoorde
beoogdeontwikkeling.

4.8  Kabelsenleidingen
Beleidennormstelling
Rond planologisch relevante leidingen dient rekening te worden gehouden met zones waarbinnen
mogelijkebeperkingengelden(belemmeringenzones). 

Onderzoekenconclusie
Binnen het plangebied en in de directe omgeving zijn geen planologisch relevante buisleidingen,
hoogspanningsverbindingenofstraalpadenaanwezig.Debuisleidingtennoordenvanhetplangebiedis
in paragraaf 4.7 nader onderzocht. Hieruit blijkt dat het plangebied zich niet in het invloedsgebied
bevindt.Hetaspectkabelsenleidingenstaatdebeoogdeontwikkelingnietindeweg.

4.9  Bodem
BeleidenNormstelling 
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden
gehoudenmetdebodemgesteldheidinhetplangebied.Bijfunctiewijzigingendienttewordenbekeken
ofdebodemkwaliteitvoldoendeisvoordebeoogdefunctieenmoetwordenvastgesteldofersprakeis
van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende
bodemkwaliteitnietvoldoetaandenormvoordebeoogdefunctie,degrondzodanigdientteworden
gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor
eennieuwgevalvanbodemverontreiniginggeldt,integenstellingtotoudegevallen(voor1987),datniet
functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen dienen bij
voorkeurtewordengerealiseerdopbodemdiegeschiktisvoorhetbeoogdegebruik.

Onderzoekenconclusie
In opdracht van Van Reisen Bouwmanagement & Advies is door IDDS een milieuhygiënisch
vooronderzoek en een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie
staat bekend als de Weesperweg 3/3A te Muiden. De volledige rapportage van dit onderzoek is
opgenomeninbijlage3.

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de overdracht van het perceel. In dit kader wenst de
opdrachtgever inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. De doelstelling van het
onderzoekishetbepalenvandemilieuhygiënischekwaliteitvandelandbodem(grondengrondwater)
terplaatsevandeonderzoekslocatie.

y Indegrondzijnplaatselijkbijmengingenmetbodemvreemdematerialenwaargenomen.
y Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte
materialenwaargenomen.
y Debovengrondislichtverontreinigdmetenkelezwaremetalen,PAK,PCBenmineraleolie.
y Deondergrondislichtverontreinigdmetenkelezwaremetalen,PAKenmineraleolie.
y Hetgrondwaterislichttotmatigverontreinigdmetbariumen/ofxylenen.
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De matige verontreiniging met barium in het grondwater kan naar alle waarschijnlijkheid worden
toegeschrevenaannatuurlijkefactoren.
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de betreffende
achtergrondwaarden (grond) en de aangetoonde overschrijdingen van de betreffende streefwaarden
(grondwater)dientdehypotheseonverdachtvoordeonderzoekslocatieformeeltewordenverworpen.
Echter, de gemeten waarden zijn dermate gering dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen van
dezestoffenindebodemophetperceelingevolgedeWetbodembescherming,nietnoodzakelijkis.

Beperkingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen), alsmede de
voortzetting van het huidige bodemgebruik, worden op basis van de onderzoeksresultaten uit
milieuhygiënischoogpuntnietvoorzien.Hetaspectbodemkwaliteitstaatdeontwikkelingnietindeweg.

4.10  Water
Waterbeheerenwatertoets
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over een
ruimtelijkplanvoornemen.Hiermeewordtvoorkomendatruimtelijkeontwikkelingeninstrijdzijnmet
duurzaamwaterbeheer.HetplangebiedligtbinnenhetbeheergebiedvanhetwaterschapAmstel,Gooi
en Vecht, verantwoordelijk voor het waterkwantiteitsͲ en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand
komenvanditbestemmingsplanisoverleggevoerdmetdewaterbeheerderoverdezewaterparagraaf.
Deopmerkingenvandewaterbeheerderzijnverwerktindezewaterparagraaf.

Beleidduurzaamstedelijkwaterbeheer
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze
paragraafgeefteenoverzichtvandevoorhetplangebiedrelevantenota's.

Europa
y KaderrichtlijnWater(KRW)
Nationaal:
y NationaalWaterplan(NW)
y NationaalBestuursakkoordWater(NBW)
y Waterwet
Provinciaal:
y ProvinciaalWaterplan
y Omgevingsvisie
y VerordeningRuimte

Huidigesituatie
Algemeen
Hetplangebiedbestaatuiteenwoningenbijgebouwen.Delocatieisdeelsverhard. 

Bodemengrondwater
Het plangebied maakt geen deel uit van een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied.
Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem ter plaatse uit Veen op ongerijpte klei (zie
figuur4.3).ErissprakevangrondwaterIII.Datwilzeggendatdegemiddeldehoogstegrondwaterstand
opminderdan0,4meterbenedenmaaiveldligtendatdegemiddeldelaagstegrondwaterstandvarieert
tussen0,8en1,2meterbenedenmaaiveld.Demaaiveldhoogteiscirca2,5m+NAP. 
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Figuur4.6Aanzichtbodemsoortvanplangebiedmetlegendamethetplangebiedroodomcirkeld 






Figuur4.7Grondwatertrappenmethetplangebiedroodomcirkeld 
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Waterkwantiteit
Conform de Legger van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het plangebied gelegen aan de Vecht
welke een primaire watergang is. De beschermingszone van een primaire watergang betreft 5 meter.
Binnen deze beschermingszones gelden conform de Keur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
beperkingen voor bouwen en aanleggen ter bescherming van en om onderhoud aan de watergang
mogelijktehouden.

Waterkwaliteitenecologie
Het plangebied grenst ten zuiden aan de watergang de Vecht welke is aangewezen vanuit de
KaderrichtlijnWater.Erbevindenzichgeennatteecologischeverbindingszonezoalsopgenomeninhet
(provinciale)NatuurnetwerkNederlandbinnenofindenabijheidvanhetplangebied.

Veiligheidenwaterkeringen
TenzuidengrensthetplangebiedaandewaterkeringWeesperBinnenweg.Infiguur4.5isteziendat
hetplangebiedzichbinnendebeschermingszonebevindt.


Figuur4.8UitsnedeLeggerWaterschapAmstel,GooienVechtmethetplangebiedroodomlijnd

Afvalwaterketenenriolering
Dehuidigewoningisaangeslotenophetgemeentelijkerioolstelsel.

Toekomstigesituatie
Algemeen
Dewerkzaamhedenbestaanuitdebouwvaneenwoningenbijgebouwen,tevenswordtdebebouwing
onderkelderd.

Waterkwantiteit
Conform de Keur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, artikel 4.20, dient bij een toename van het
verhard oppervlak met meer dan 1.000 m2 (in stedelijk gebied) een watervergunning te worden
aangevraagdenzijnwatercompenserendemaatregelennoodzakelijk.Metderealisatievandebeoogde
ontwikkelingzaldetoenamevanverhardingruimonderdegrensvan1.000m2blijvengeziendehuidige
woningenbijgebouwen. 
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Waterveiligheid
Voor de werkzaamheden in de beschermingszone zal een watervergunning worden aangevraagd om
negatieveinvloedenopdewaterveiligheidindeomgevingtevoorkomen.

Watersysteemkwaliteitenecologie
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame,
nietͲuitloogbarematerialentegebruiken,zowelgedurendedebouwͲalsdegebruiksfase.

Afvalwaterketenenriolering
ConformdeLeidraadRioleringishetvoornieuwbouwgewensteengescheidenrioleringsstelselaante
leggenzodatschoonhemelwaternietbijeenrioolzuiveringsinstallatieterechtkomt.Afvalwaterwordt
aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor hemelwater wordt de volgende
voorkeursvolgordeaangehouden:
y hemelwatervasthoudenvoorbenutting,
y (inͲ)filtratievanafstromendhemelwater,
y afstromendhemelwaterafvoerennaaroppervlaktewater,
y afstromendhemelwaterafvoerennaarAWZI.

Het regenwater van daken wordt rechtstreeks afgevoerd op het oppervlaktewater. Dit gebeurt door
aanleg van een regenwaterrioolstelsel. Het huishoudelijk afvalwater binnen het plangebied wordt via
eenvuilwaterrioolingezameldengetransporteerdnaareenrioolgemaal. 

Conclusie
Het plangebied bevindt zich in de beschermingszone van een secundaire waterkering. Voor
werkzaamheden binnen deze zone wordt een watervergunning aangevraagd. Hiermee kunnen
negatievegevolgenvoorhetwaterhuishoudkundigesysteemterplaatseuitgeslotenworden.

4.11  Ecologie
Beleidennormstelling
Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van
natuurgebiedenendierͲenplantensoortensamengebrachtinéénwet.DeWnbimplementeertdiverse
Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse
wetgeving.

Gebiedsbescherming
DeWnbkentdiversesoortennatuurgebieden,teweten:
y NaturaͲ2000gebieden;
y NatuurnetwerkNederland(NNN).

NaturaͲ2000gebieden 
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese
netwerkvannatuurgebieden:Natura2000.Eendergelijkbesluitbevatdeinstandhoudingsdoelstellingen
voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de
natuurlijkehabitatsenHabitatsvansoorten(Habitatrichtlijn).
Een ruimtelijke ontwikkeling die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten
significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000Ͳgebied, kan uitsluitend vastgesteld worden
indien uit een passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het
projectdenatuurlijkekenmerkenvanhetgebiednietzalaantasten. 







Rhoadviseursvoorleefruimte



 20200664





41 

Indiendezezekerheidnietisverkregen,kanhetplanwordenvastgesteld,indienwordtvoldaanaande
volgendedrievoorwaarden:
y alternatieveoplossingenzijnnietvoorhanden;
y hetplanisnodigomdwingenderedenenvangrootopenbaarbelang,metinbegripvanredenenvan
sociale of economische aard, en de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te
waarborgendatdealgehelesamenhangvanhetNatura2000Ͳnetwerkbewaardblijft.
y 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
vandeingreepopsoortenenHabitats.

NatuurnetwerkNederland(NNN)
Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de
provincialeverordening.Voorditsoortgebiedengeldthet'nee,tenzij'principe,watinhoudtdatbinnen
dezegebiedeninbeginselgeennieuweruimtelijkeontwikkelingenmogenplaatsvinden.

Soortenbescherming
IndeWnbwordteenonderscheidgemaakttussen: 
y soortendiewordenbeschermdindeVogelrichtlijn; 
y soortendiewordenbeschermdindeHabitatrichtlijn; 
y overigesoorten. 

De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of
beschadigenvannesten,eierenenrustplaatsenvanvogelsalsbedoeldinartikel1vandeVogelrichtlijn.
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
direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten,
genoemdinbijlageIV,onderdeela,bijdeHabitatrichtlijn,bijlageIIbijhetVerdragvanBernofbijlageI
bijhetVerdragvanBonn,inhunnatuurlijkverspreidingsgebiedopzettelijktedodenoftevangenofte
verstoren.GSkunnenhiervanontheffingverlenenenbijverordeningkunnenPSvrijstellingverlenenvan
dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en
vloeiendirectvoortuitdeHabitatrichtlijn.

Tenslotteiseenverbodsbepalingopgenomenvooroverigesoorten.Dezesoortenzijnopgenomeninde
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
noodzaaktotontheffingofvrijstellingkanhierbijookverbandhoudenmethandelingeninhetkadervan
deruimtelijkeinrichtingofontwikkelingvangebieden. 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijke ontwikkeling moet worden onderzocht of de Wet
natuurbescherming de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de
uitvoeringtotingrepennoodzaaktwaarvanmoetwordenaangenomendatdaarvoorgeenvergunningof
ontheffingingevolgedewetzalkunnenwordenverkregen. 

UitwerkingVerordeninguitvoeringWetnatuurbeschermingNoordͲHolland
Inhetkadervanderuimtelijkeinrichtingofontwikkelingvangebieden,daaronderbegrepenhetdaarop
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied, bestendig beheer of onderhoud aan
vaarwegen,watergangen,waterkeringen,waterstaatswerken,oevers,vliegvelden,wegen,spoorwegen
of bermen, of natuurbeheer worden vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in
bijlage3bijdezeverordening. 
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Hetbetreftaardmuis,bastaardkikker,bosmuis,dwergmuis,dwergspitsmuis,egel,gewonebosspitsmuis,
gewonepad,haas,huisspitsmuis,kleinewatersalamander,konijn,meerkikker,ondergrondsewoelmuis,
ree,rossewoelmuis,tweekleurigebosspitsmuis,veldmuis,vosenwoelrat.

Onderzoek
IngevolgedeWetnatuurbeschermingdientonderzochttewordenofdezewettendeuitvoeringvanhet
plannietindewegstaan.Methetooghieropgaanwijinopenerzijdsbeschermdesoortenenanderzijds
beschermdegebieden.

Soortenbescherming
Devergunningvoorsloopvandereedsaanwezigeopstallenisverleend.Erhoeftderhalvegeenrekening
tewordengehoudenmetgebouwbewonendesoorten.Detuinisgeheelincultuurgebracht.Hierdooris
deaanwezigheidvanbeschermdeplantͲendiersoortenuitgesloten.

Gebiedsbescherming
Het plangebied is geen onderdeel van een natuurͲ of groengebied met een beschermde status, zoals
Natura 2000. Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000Ͳgebied Naardermeer ligt op circa 2,5
kilometer. Het plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Het
dichtstbijzijnde onderdeel van het NNN bevindt zich op enkele honderden meters afstand (zie figuur
4.6).



Figuur4.9Liggingplangebied(rodecirkel)t.o.v.beschermdenatuurgebieden(bron:AtlasLeefomgeving)

Vanwegedeafstandzijndirecteeffectenzoalsareaalverlies,versnippering,veranderingvande
waterhuishoudingenverstoringopvoorhanduitgesloten.Dememovanhetonderzoekvandemogelijke
effectenophetnabijgelegenstikstofgevoeligeNatura2000Ͳgebiedisopgenomeninbijlage4.
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Deconclusiesvanditonderzoekzijnalsvolgt:
VoorderealisatiefasegeldteenvrijstellingvanuitdeWetstikstofreductieennatuurverbetering.Een
berekeningvoordezefaseisnietnodig.Dezevrijstellinggeldtnietvoordegebruiksfase.Uitde
berekeningmetAERIUSCalculator(2020)zoalsopgenomeninbijlage5bijdezetoelichtingblijktdater
geentoenameisvanstikstofdepositiehogerdan0,00mol/ha/jr.Opbasisvandeberekeningzijn
significantenegatieveeffectenopNatura2000Ͳgebiedindegebruiksfaseuitgesloten.Debeoogde
herontwikkelingisderhalveuitvoerbaarinhetkadervandeWetnatuurbescherming. 

Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot significante effecten op beschermde natuurgebieden of
beschermdesoorten.Hetaspectecologievormtgeenbelemmeringvoordevoorliggendeontwikkeling.

4.12  Vormvrijem.e.r.Ͳbeoordeling
BeleidenNormstelling 
InonderdeelCenDvandebijlagebijhetBesluitm.e.r.isaangegevenwelkeactiviteiteninhetkadervan
het omgevingsvergunning planmerͲplichtig, projectmerͲplichtig of merͲbeoordelingsplichtig zijn. Voor
deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd
gezagbijdebetreffendeactiviteitendienietaandebijbehorendedrempelwaardenvoldoen,nategaan
of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als
bedoeldinbijlageIIIvandeEEGͲrichtlijnmilieueffectbeoordeling.Dezeomstandighedenbetreffen:
y dekenmerkenvandeprojecten;
y deplaatsvandeprojecten;
y dekenmerkenvandepotentiëleeffecten.

Sinds7julij.l.iseenaanpassingvanhetBesluitm.e.r.inwerkinggetreden.Hierinisgeregelddatook
voorprojectendiezijnopgenomeninbijlageD,maarbenedendedrempelwaardenvallen,eenbesluit
moetwordengenomenofeenMERnodigis.IndatkaderwordtafgewogenofhetplanͲondanksdat
hetruimonderdedrempelwaardeblijftͲmogelijktochbelangrijkenegatievemilieueffectenheeft,op
basisvandeeerdergenoemdeomstandigheden.Ditiseen“vormvrije”merͲbeoordeling.

Onderzoekenconclusie
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een
stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.Ͳbeoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking
heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer
woningenomvat.Debeoogdeontwikkelingbevindtzichinhetbuitengebied.Daarnaastisermomenteel
aleenwoningmetbijgebouwengerealiseerdenisdelocatiealbestemdalswonen.Hierdoorisergeen
sprakevaneenstedelijkontwikkelingsprojectvolgenshetBesluitmer.Ookwordeneropvoorhandgeen
negatieveeffectenverwacht.Een(vormvrije)m.e.r.Ͳbeoordelingsnotitiewordtderhalvenietdoelmatig
geacht,opbasisvanbovenstaandeparagrafenkanhetbevoegdgezagzijndedegemeenteeenbesluit
nemen.
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4.13  Duurzaamheid
Toetsingskader
Op basis van Artikel 33 Energie en duurzaam bouwen lid 1 Provinciale ruimtelijke verordening
(geconsolideerde versie) moet in het bestemmingsplan worden beschreven op welke wijze het plan
bijdraagtaanduurzaamheid.Ditkanopverschillendemanierenwaaronder: 
y energiezuinigofenergieneutraalbouwenenwonen;
y aanpasbaarenherbruikbaarwonen;
y gebruikduurzamematerialen;
y gebruik van daken en gevels voor energieopwekking, wateropvang, bevorderen biodiversiteit,
voorkomenhittestress;
y waterverbruik.

Conclusie
Dewoningzaluiteraardvoldoenaandegeldendeduurzaamheidseisenuithetbouwbesluit.
Omdat het hier een herbouw betreft is het mogelijk en wenselijk om de gasaansluiting te behouden.
Daarnaastwordenerzonnepaneleneneenwarmtepompgeïnstalleerd. 
In de volgende fase van het plan wordt de woning nader uitgewerkt en wordt meer bekend over de
matevanisolatieendeexacteuitwerkingvandeduurzaamheidsaspecten. 
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Hoofdstuk5  Juridischeplanbeschrijving

Indithoofdstukkomtdejuridischeplanbeschrijvingaanbod.Alvorensperbestemmingintegaanopde
opgenomenregelingenenbepalingenwordtdealgemenewijzevanbestemmenbeschreven.

5.1  Wijzevanbestemmen
IneenbestemmingsplanzijndebouwͲengebruiksmogelijkhedenvooreenbepaaldgebiedopgenomen.
Hetonderhavigebestemmingsplanregeltdeinrichtingvanhetgebiedophoofdlijnendoordegronden
te beleggen met een bestemming. Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de
verbeelding (kaart) in samenhang met de regels. In deze paragraaf wordt het juridische deel van het
bestemmingsplannadertoegelicht. 
Voor de bestemmingsregeling in het plangebied is aangesloten op de bestemmingsplan 'Landelijk
gebied'.Dezebestemmingsregelinggeeftenerzijdsflexibiliteitvoordeinrichtingenbiedttegelijkertijd
rechtszekerheid voor de gebruikers van de aangrenzende gebieden. Door deze wijze van bestemmen
zijndefunctiesruimtelijkbegrensd.

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 1 juli 2008) en de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 1 oktober 2010). De wettelijke regeling voor
bestemmingsplannen is vervolgens verder ingevuld door het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de
Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012. Het bestemmingsplan gaat uit van de bijlage bij de
voornoemde Regeling opgenomen Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012) en
deWerkafspraakSVBPbegrippenversusWabo. 

5.2  Juridischevormgeving
5.2.1  Inleidenderegels
Artikel1Begrippen
In de begripsregels worden omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte
begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Alleen die
begripsregelswordenopgenomendiegebruiktwordeninderegelsendietotverwarringkunnenleiden
ofvoormeerdereuitlegvatbaarzijn.VoorsommigebegrippenwordenindeSVBP2012omschrijvingen
gegeven.Dezewordenovergenomen. 

Artikel2Wijzevanmeten
Om op een eenduidige manier afstanden en oppervlakten te bepalen, wordt in de 'wijze van meten'
uitleggegevenwatonderdediversebegrippenwordtverstaan.Tenaanzienvandewijzevanmetenop
deverbeeldinggeldtsteedsdathethartvaneenlijnmoetwordenaangehouden.Ookvoorde'wijzevan
meten'wordenindeSVBP2012richtlijnengegeven. 
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5.2.2  Bestemmingsregels
Artikel3Wonen
De woning in het plangebied heeft net als in het oorspronkelijke bestemmingsplan de bestemming
Wonen gekregen. Voor de woonfunctie is een bouwregeling opgezet die uitgaat van het vigerende
bestemmingsplan'LandelijkGebied'. 

Voor de bebouwing van de woonbestemming geldt dat onderscheid is gemaakt in hoofdgebouw en
aanͲ,uitͲ,bijgebouwofoverkapping.Hethoofdgebouwbetreftdehoofdbouwmassa,datwilzeggen,het
beeldbepalende en meest massale deel van de woning. De aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen betreft bebouwing die qua vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en
dieinarchitectonischopzichtondergeschiktisaanhethoofdgebouw.Vooraldezebouwwerkengelden
maximatenaanzienvangoothoogten,bouwhoogtenenomvang.Ditisuitgeschrevenindeplanregels.
Dezenormenbeogenmetnametevoorkomendateenbouwperceelvolledigwordtbebouwdendater
landschappelijkgezienongewenstesituatiesontstaan.

Voor dit bestemmingsplan is een maatbestemming opgenomen, door de beoogde bijgebouwen te
voorzienvaneenaanduiding'bijgebouw'.Metdezeaanduidingwordtgeregelddatdezegrotereomvang
ter plaatse van de aanduiding is toegestaan, waarbij tevens geldt dat verdere uitbreiding niet is
toegestaan.Ditisovergenomenuithetvigerendebestemmingsplan.

Artikel4WaardeͲArcheologieͲ2,5WaardeͲCultuurhistorieen6WaterstaatͲWaterkering
Deze bestemmingen zijn zogeheten dubbelbestemmingen en gelden derhalve naast de
enkelbestemming'Wonen'.Uitderegelsvolgtwelkebestemmingvoorrangheeft.Dezebestemmingis
bedoeld als extra beschermingsregime in gevallen waarin de enkelbestemming hiertoe onvoldoende
mogelijkheden biedt. De regels zijn gebaseerd op hetgeen voorgaande paragrafen is uiteengezet voor
watbetreftcultuurhistorie(zie4.1),archeologie(zie4.2)enwater(zie4.10). 
5.2.3  Algemeneregels
Artikel7AntiͲdubbeltelregel
Dit artikel bevat een algemene regeling waarmee kan worden voorkomen dat er in feite meer wordt
gebouwd dan het bestemmingsplan beoogd, bijvoorbeeld ingeval (onderdelen van) bouwvlakken van
eigenaarsverschillen.Deregelingismetnamevanbelangmethetoogopwoningbouw.

Artikel8Algemenebouwregels
De op de verbeelding aangegeven bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen worden
overschredenmetkleinebouwdelen.Inditartikelisgeregeldhoegrootdeoverschrijdingmagzijnen
onderwelkevoorwaarden.

Artikel9Algemeneafwijkingsregels
Voor ondergeschikte afwijkingen van het bestemmingsplan is een algemene afwijkingsmogelijkheid
opgenomen. De onderhavige regeling voorziet in verband met de gewenste duidelijkheid, in een
objectievebegrenzingvanhettoepassingsbereikvandeafwijking.

Artikel10Algemenewijzigingsregels
De mogelijkheid voor Burgemeester en wethouders om een beperkte overschrijding van
bestemmingsgrenzentoetestaanindiendittechnischnoodzakelijkis.

Artikel11Overigeregels
Dewettelijkeregelingenwaarnaarinderegelswordtverwezen,geldenzoalsdezeluidenophet
momentvanvaststellingvanhetplan.
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5.2.4  Overgangsrechtenslotregel
Artikel12Overgangsrecht
Indezeregelswordthetovergangsrecht,zoalsvoorgeschreveninhetBesluitruimtelijkeordeningende
Wabo,overgenomen. 

Artikel13Slotregel
Alslaatstewordtdeslotregelopgenomen,ookzoalsvoorgeschreveninhetBesluitruimtelijkeordening.
Dezeregelgeeftaanhoehetplankanwordenaangehaald. 
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Hoofdstuk6  Uitvoerbaarheid

6.1  Maatschappelijkeuitvoerbaarheid
Volgensartikel3.1.1. 
Volgensartikel3.1.1.vanhetBesluitruimtelijkeordening(Bro)dienenburgemeesterenwethoudersbij
de voorbereiding van een ruimtelijk besluit overleg te plegen met de besturen van betrokken
gemeenten en waterschappen en met de RijksͲ en provinciale diensten die betrokken zijn bij de zorg
voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het
gedingzijn.Inditkaderwordthetbestemmingsplanineenvroegstadiumtoegezondentewordenaan
eenaantaloverlegpartijen.

Participatie
Deinitiatiefnemersdienendeomliggendeburenteinformerenoverdevoornemens.Participatiekrijgt
eensteedsbelangrijkererol.Ineeneventuelevervolgprocedurewordtdeverantwoordelijkheidbijde
initiatiefnemersgelegdomaanparticipatietedoen.Ditkanbijvoorbeelddoorhetorganiserenvaneen
buurtbijeenkomstmetpresentielijstwaarbijmensentekenenvooraanwezigheid(nietpersévoor
akkoord)oflangsdedeurengaanmettekeningenwaarbijhandtekeningenwordenopgehaald.Bijeen
eventuelebewonersbijeenkomstwordtdegemeenteuitgenodigdalstoehoorder.

ErismiddelseenbriefaandeomwonendenvandeWeesperweg3gevraagdofzijbehoeftehaddenaan
eentoelichtingoponzeplannen.Opfiguur6.1ismetcirkelsaangegevenbijwelkeadresseneenbriefis
bezorgd. 



Figuur6.1bezorgadressenvandebriefvooromwonenden.
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Erhebbenvijfmensengereageerdopdebrief.VerdeeltoverdrieTeamsmeetingsishetplantoegelicht.
Hetgesprek/presentatievondbeginnovember2020plaatsviaTeams.ElsvanEgmondgafeen
toelichtingbijdepresentatievanhetplan.Dezepresentatieduurdeca.30Ͳ45min.
Deomwonendengevenaandatzijheteenmooiplanvinden.Zezijnblijmetdebevestigingdatde
bomenopdedijkbehoudenblijven.Zijziengeenbezwarentegenhetplan.Omwonendenwillengraag
opdehoogtegehoudenwordenvanhetproces.

Zienswijzen
Hetontwerpbestemmingsplanmetdedaarbijbehorendestukkenheeftgedurendeeenperiodevan6
wekenterinzagegelegeninhetgemeentehuisvanGooiseMerenenopwww.ruimtelijkeplanne.nl.
Gedurendedezeperiodeishetvooreeniedermogelijkgeweestommondelingofschriftelijkeen
zienswijzeophetontwerpbestemmingsplantegeven.Erzijngeenzienswijzeingediendophet
ontwerpbestemmingsplan.


6.2  Economischeuitvoerbaarheid
Deontwikkelingbetrefteenaangewezenbouwplanzoalsbedoeldinartikel6.12Wro.Ditbetekentdat
dekostenvangemeentewegedienentewordenverhaald.Ditkanofwelviaeenexploitatieplanofwel
viaeenanterieureovereenkomst. 
Voor de ontwikkeling zal de gemeente met de initiatiefnemer een privaatrechtelijke overeenkomst
sluiten waarin de (financiële) afspraken over het project zijn vastgelegd, inclusief kostenverhaal. Deze
overeenkomst wordt aangemerkt als anterieure overeenkomst artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening
(hierna:Wro). Opgrond van artikel6.24Wro wordt binnen2 weken na het sluiten van de anterieure
overeenkomstdezakelijkeinhoudvandezeovereenkomstnapublicatieterinzagegelegd.

Uithetbovenstaandeblijktdatdeeconomischeuitvoerbaarheidvanhetbestemmingsplangewaarborgd
is.
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