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1
1.1

Inleiding
Aanleiding
Aan de Amsterdamsestraatweg 67 in Naarden is een paardenhouderij gevestigd. Ten
behoeve van de paardenhouderij zijn een buitenrijbak voor paarden, een paddock,
een mestbak, een trainingsmolen, verharding en hekwerken gerealiseerd. Daarnaast
bestaat het voornemen om de buitenrijbak te overkappen.
Deze bouwwerken en verharding liggen in het vigerende bestemmingsplan abusievelijk niet binnen het bouwvlak van de paardenhouderij. De realisatie van bouwwerken,
verharding en het gebruik ten behoeve van een paardenhouderij is hier op basis van
het vigerende bestemmingsplan daarom niet toegestaan. Om de bouwwerken en verharding te legaliseren, de buitenrijbak te overkappen en het gebruik van de gronden
ten behoeve van een paardenhouderij mogelijk te maken, wordt met toepassing van
artikel 2.1 eerste lid onder c, in samenhang met artikel 2.12 eerste lid onder a sub 3,
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning
aangevraagd. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning geldt als voorwaarde
dat sprake moet zijn van een goede ruimtelijke ordening en dat de motivering van het
besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Het voorliggend document voorziet
hierin.

1.2

Ligging besluitgebied
Het besluitgebied bevindt zich aan de Amsterdamsestraatweg 67 in Naarden. Parallel
aan de Amsterdamsestraatweg loopt hier de Naardertrekvaart. Het besluitgebied
grenst aan de oostzijde aan het perceel van de Amsterdamsestraatweg 63-65. Aan de
zuidzijde grenst het besluitgebied aan de bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning aan de
Amsterdamsestraatweg 67 en aan de overige zijden direct aan de omliggende weilanden. Op de navolgende afbeeldingen zijn de globale ligging en de globale begrenzing
van het besluitgebied weergegeven. Voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar
de kaart met het besluitgebied, behorende bij deze ruimtelijke onderbouwing.

3

Globale ligging besluitgebied (rode ster)

Indicatie van het besluitgebied (rode lijn)
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1.3

Vigerend bestemmingsplan
e

Het besluitgebied maakt deel uit van het bestemmingsplan ‘1 herziening bestemmingsplan buitengebied’, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 1 oktober 2008.
Het besluitgebied heeft daarbinnen de bestemming ‘Agrarisch gebied met natuurwaarden in een open landschap’. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan in
2008 was het besluitgebied al in gebruik en bebouwd ten behoeve van de paardenhouderij. In het raadsbesluit om het vigerende bestemmingsplan gewijzigd vast te
stellen is specifiek voor het perceel aan de Amsterdamsestraatweg 67 besloten om de
plankaart aan te passen en het bouwperceel te vergroten tot een diepte van 130 tot
150 meter. Dit is in de verbeelding bij het vastgestelde plan echter niet aangepast. Het
besluitgebied ligt hierdoor buiten het bouwvlak aan de Amsterdamsestraatweg 67.
Binnen het bouwvlak zijn de aanduidingen bijzondere paardenhouderij toegestaan
(BP) en tweede bedrijfswoning toegestaan (TB) opgenomen.

Uitsnede uit verbeelding van vigerend bestemmingsplan met indicatie van het besluitgebied (gele stippellijn).
De buitenrijbak voor paarden, de paddock, de mestbak, de hekwerken, de verharding
en de trainingsmolen liggen buiten het bouwvlak. Het bouwen van bouwwerken en het
gebruik van de gronden ten behoeve van de paardenhouderij is hier niet toegestaan.
Via toepassing van artikel 2.1 eerste lid onder c, in samenhang met artikel 2.12 eerste
lid onder a sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan het
college van burgermeester en wethouders onder voorwaarden een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan en op deze wijze de bouwwerken en het gebruik toestaan.
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1.4

Leeswijzer
Deze ruimtelijke onderbouwing bestaat uit vier hoofdstukken. Na het inleidende
hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige situatie en toekomstige situatie
van het besluitgebied. In hoofdstuk 3 wordt de haalbaarheid van het plan aangetoond
voor wat betreft beleid, milieuaspecten, water, ecologie, archeologie en cultuurhistorie.
In hoofdstuk 4 volgt ten slotte de conclusie.
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2
2.1

Het plan
Huidige situatie
Aan de Amsterdamsestraatweg 67 bevindt zich een paardenhouderij, welke zich richt
op het trainen, africhten en opleiden van jonge paarden ten behoeve van de verkoop.
Het aantal paarden dat aanwezig is op het bedrijf varieert tussen de 15 en 25.
Binnen het besluitgebied liggen de volgende vier bouwwerken, welke noodzakelijk zijn
voor de uitoefening van het bedrijf (zie navolgende afbeelding):
1 mestbak;
2 paddock;
3 (overdekte) trainingsmolen;
4 buitenrijbak.

Luchtfoto met aanduiding besluitgebied (rode lijn) en bouwwerken (blauwe vlakken).

De buitenrijbak dient voor de training en de africhting van de paarden en heeft hiervoor een internationaal erkende maatvoering. Rondom de buitenrijbak zijn vier lichtmasten geplaatst. De overdekte trainingsmolen is noodzakelijk voor het geven van de
benodigde beweging aan de paarden op dagen dat er niet getraind wordt. De paddocks bieden de mogelijkheid voor de paarden om buiten de stal te staan, ook als de
weide bijvoorbeeld in de herfst en in de winter niet gebruikt kan worden. Rondom de
paddocks zijn hekwerken met een gemiddelde hoogte van 1,80 mgerealiseerd, zodat
de paarden elkaar niet kunnen verwonden en er niet overheen kunnen springen.
Daarnaast zijn de paddocks voorzien van drainage. De mestbak is tot slot nodig voor
de tijdelijke opslag van mest op het perceel.
Tussen de verschillende bouwwerken is de noodzakelijke verharding aanwezig. Deze
verharding is hier altijd aanwezig geweest, in verband met het recht van overpad dat
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op het perceel rust om naar de achterliggende weilanden te komen. Deze verharding
zorgt ervoor dat de paarden het zand en de modder uit de hoeven lopen.

Impressie huidige situatie besluitgebied gezien vanaf het bouwperceel aan de Amsterdamsestraatweg 67

2.2

Toekomstige situatie
In het besluitgebied worden de mestbak, paddock, trainingsmolen, een buitenrijbak,
verharding en hekwerken gelegaliseerd. Verder wordt een overkapping over de paardenrijbak gerealiseerd en wordt het besluitgebied in gebruik genomen ten behoeve
van de paardenhouderij. De vier aanwezige lichtmasten rondom de paardenrijbak
worden verwijderd, omdat deze niet meer nodig zijn als de overkapping is gerealiseerd.
Deze uitbreiding van het bedrijf is kleinschalig en vindt plaats direct aansluitend op de
bestaande bebouwing aan de Amsterdamsestraatweg 67 en 65 (a). Het past in omvang bij de bebouwing die reeds aanwezig is op andere erven in het lint aan de Amsterdamsestraatweg, waar de bebouwing bji verschillende percelen zelfs dieper insteekt in het land
De overkapping is noodzakelijk om de paarden bij slecht weer en vorst ook te kunnen
trainen en hierdoor de bedrijfsvoering in het winterseizoen te kunnen doorzetten. De
overkapping zorgt er daarnaast voor dat de paarden minder snel schrikken van activiteiten op het perceel aan de Amsterdamsestraatweg 63-65, wat bijdraagt aan de veiligheid van paard en ruiter. Bovendien draagt het bij aan de privacy op het perceel van
de paardenhouderij.
2

De overkapping krijgt een oppervlakte van 1326 m , een goothoogte van 3,45 m en
een nokhoogte van 5,5 m. In onderstaande afbeeldingen zijn de ligging en de bouwtekening van de overkapping weergegeven.
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Tekening impressie nieuwe situatie

Bouwtekening impressie overkapping paardenrijbak
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3
3.1

Haalbaarheid van het plan
Inleiding
Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is bepalend voor de vraag of een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing
daadwerkelijk uitvoerbaar is. Hierbij moet worden gedacht aan onder meer het ruimtelijk ordeningsbeleid van rijk, provincie en gemeente, milieuaspecten als geluid, bodem
en hinder van bedrijven, archeologie en economische haalbaarheid. Dit hoofdstuk
geeft een antwoord op de vraag of het project daadwerkelijk uitvoerbaar is.

3.2
3.2.1
3.2.1.1

Beleid
Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
Algemeen
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld.
Deze structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. In de structuurvisie schetst het Rijk de ambities voor concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tot 2040 (lange termijn) en doelen, belangen en opgaven tot 2028 (middellange termijn).
In de structuurvisie zijn dertien onderwerpen van nationaal belang benoemd, dit zijn:
de internationale concurrentiepositie, het gebruik van de ondergrond, het behouden
en versterken van vervoer- en transportsystemen, de milieukwaliteit, de waterveiligheid en zoetwatervoorziening en behoud en versterken van natuur en cultuurhistorische waarden. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten
boeken, hierbuiten hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de provincies en gemeenten. Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen heeft het Rijk enkel nog een
ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen.
Op het voorliggende plan zijn nationaal belang nummer 10 van toepassing.
Nationaal belang nummer 10 is ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale
unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. Het rijk is verantwoordelijk voor het
cultureel en natuurlijk UNESCO-werelderfgoed, kenmerkende stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en cultuurhistorische waarden in of op de zeebodem. Het besluitgebied ligt in UNESCO- werelderfgoedgebied de Nieuwe Hollandse Waterlinie
(NHW). Ontwikkelingen zijn in deze gebieden mogelijk mits deze de aan de uitzonderlijke universele waarde verbonden kernkwaliteiten behouden blijven.
Toetsing
Het voorliggende belsuitgebied ligt binnen UNESCO-werelderfgoed. In het Barro heeft
het rijk regels opgenomen ten aanzien van ontwikkelingen in deze zone. In de volgende paragraaf (3.2.1.2) wordt hier nader op ingegaan.
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3.2.1.2

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Algemeen
Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in
werking getreden. Doel van het Barro is bepaalde onderwerpen van nationaal belang
uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte te verwezenlijken. De volgende
onderwerpen worden in het Barro genoemd: Rijksvaarwegen, Project
Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en
waddengebied, Defensie, Natuurnetwerk Nederland (NNN), Erfgoederen van
uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen,
Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van
gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en
IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).
Deze onderwerpen worden in het Barro exact ingekaderd en begrensd. Per project
worden regels gegeven die gemeenten direct of indirect (via provincies) moeten laten
doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Het nationale belang dat het stellen van
regels voor deze onderwerpen rechtvaardigt, is vastgelegd in de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte.
Toetsing
Voor UNESCO-werelderfgoed NHW zijn de volgende kernkwaliteiten benoemd.
1

het unieke, in samenhang met het landschap ontworpen negentiende en twintigsteeeuwse hydrologische en militairverdedigingssysteem, bestaande uit: inundatiegebieden;
zone met verdedigingswerken als forten, batterijen, lunetten betonnen mitrailleurkazematten en groepsschuilplaatsen in hun samenhang met de omgeving; voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen (merendeels onbebouwd gebied) rondom de forten; waterwerken als waterlichamen, sluizen, inlaten, duikers, en dijken functionerend in
samenhang met verdedigingswerken en inundatiegebieden; overige elementen als beschutte wegen, (resten van) loopgraven en tankgrachten; de landschappelijke inpassing
en camouflage van de voormalige militaire objecten; de historische vestingstructuur van
de vestingsteden Muiden, Weesp, Naarden, Nieuwersluis, Gorinchem en Woudrichem;
2 grote openheid;
3 groen en overwegend rustig karakter.

In het Barro is geregeld dat voor erfgoed van uitzonderlijke waarde (de NHW) de provincie in een verordening de kernkwaliteiten moet uitwerken, objectiveren en regels
moet stellen voor de instandhouding en versterking van deze kernkwaliteiten. In paragraaf 3.2.2.2 is het voorliggende plan getoetst aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening van Noord-Holland en wordt geconcludeerd dat het voorliggende project past
binnen het beleid dat hierin is opgenomen.
3.2.1.3

Conclusie rijksbeleid
Het voorliggende project voldoet aan het beleid en de regels zoals opgenomen in de
SVIR en het Barro.
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3.2.2
3.2.2.1

Provinciaal beleid
Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010)
Algemeen
De Structuurvisie Noord-Holland ‘Kwaliteit door veelzijdigheid’ is op 21 juni 2010 vastgesteld door Provinciale Staten. De structuurvisie geeft de ruimtelijke ambities weer
van de provincie Noord-Holland. De provincie heeft drie hoofdbelangen die samen de
ruimtelijke hoofddoelstelling vormen van de provincie Noord-Holland. Deze drie
hoofdbelangen zijn: Ruimtelijke kwaliteit, Duurzaam Ruimtegebruik en Klimaatbestendigheid. Onder deze hoofdbelangen vallen een twaalftal onderliggende provinciale
ruimtelijke belangen. Deze belangen zijn uitgewerkt en hieraan zijn instrumenten gekoppeld die door de provincie worden ingezet om deze tot uitvoering te brengen. De
volgende belangen zijn onderscheiden:
 Ruimtelijke kwaliteit: Behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschap; Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden; Behoud en ontwikkeling van
groen om de stad;
 Duurzaam ruimtegebruik: Milieukwaliteiten; Behoud en ontwikkeling van verkeersen vervoersnetwerken; Voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting;
Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor landbouw en visserij; voldoende en
gedifferentieerde ruimte voor economische activiteiten en voldoende en gedifferentieerde ruimte voor recreatieve en toeristische voorzieningen;
 Klimaatbestendigheid: Voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast; Voldoende en schoon drink-, grond- en oppervlaktewater en Voldoende ruimte
voor het opwekken van duurzame energie.
Toetsing
Ruimtelijke kwaliteit
De Provincie Noord-Holland wil de aanwezige (cultuur)landschappen optimaal gebruiken door hun kenmerken te koesteren en te benutten bij nieuwe ontwikkelingen. De
provincie zorgt dat ontwikkelingen die buiten bestaand bebouwd gebied tot stand komen, plaatsvinden op basis van de karakteristieke eigenschappen, het zogenaamde
Landschaps-DNA, van de verschillende landschappen.
De Provincie Noord-Holland omschrijft ruimtelijke kwaliteit aan de hand van kernkwaliteiten van het landschap. Natuurlijke omstandigheden en vooral ook menselijk handelen, hebben in ieder landschap hun eigen sporen nagelaten. Nieuwe ontwikkelingen
moeten zich tot deze karakteristieken verhouden. Elk landschapstype heeft zijn eigen
specifieke kernkwaliteiten die gebieden een eigen karakter en identiteit geven. De
voornaamste kernkwaliteiten zijn: archeologie en tijdsdiepte (tezamen ‘ondergrond’),
aardkundige waarden, historische structuurlijnen, cultuurhistorische objecten en
openheid, duisternis en stilte (tezamen landschaps-DNA) en dorps-DNA.
Het besluitgebied ligt binnen het veenrivierenlandschap, binnen een aardkundig waardevol gebied en Unesco-erfgoed de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de Provinciale
Ruimtelijke Verordening Noord-Holland zijn regels opgenomen met betrekking tot de
ligging binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en aardkundig waardevol gebied en
cultuurlandschappen. In paragraaf 3.2.2.2 wordt het initiatief hieraan getoetst.
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Duurzaam ruimtegebruik
Een vitale plattelandseconomie is belangrijk voor de Noord-Hollandse economie en
een voorwaarde voor de leefbaarheid van gebieden. Het uitgangspunt is een ontwikkelingsgerichte strategie, met de ambitie dat daar waar nieuwe economische activiteiten mogen worden ontwikkeld, ook de kwaliteit van het gebied toeneemt. De Provincie
Noord-Holland onderscheidt twee zones, een zone voor grootschalige landbouw en
een zone voor gecombineerde landbouw.
Het besluitgebied ligt in de zone voor gecombineerde landbouw. Hier zijn landschappelijk kwetsbare gebieden zoals veenweidegebieden of cultuurhistorisch waardevolle
gebieden karakteristiek. Het landschap bepaalt waar en welke ruimte wordt geboden
aan de bedrijfsontwikkeling. In de gebieden waar schaalvergroting niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, wordt meer ruimte geboden voor nieuwe economische activiteiten (verbreding).
3.2.2.2

Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland (2010, technische wijziging 2014)
Algemeen
In het kader van de invoering, per 1 juli 2008, van de Wro heeft de provincie een ruimtelijke verordening opgesteld met hierin de algemene regels waaraan ruimtelijke plannen moeten voldoen. In het belang van een goede ruimtelijke ordening in de provincie
is het noodzakelijk algemene regels vast te stellen betreffende de inhoud van en de
toelichting op ruimtelijke plannen over onderwerpen in zowel het landelijke als het stedelijke gebied van Noord-Holland waar een provinciaal belang mee gemoeid is.
Hierbij worden de volgende hoofddoelstellingen in acht genomen:
 een samenhangend geheel van waardevolle gebieden te behouden en versterken;
 belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten bij nieuwe ontwikkelingen te behouden en versterken en deze vast te leggen in een beeldkwaliteitplan;
 sturing te hebben op het woonbeleid;
 stedelijke ontwikkelingen te reguleren;
 een vitaal platteland te hebben;
 over goede infrastructuur te beschikken, waardoor de mobiliteit en bereikbaarheid
van wonen, werken en voorzieningen is gewaarborgd;
 windenergie op landschappelijke aanvaardbare wijze mogelijke te maken;
 de winning van delfstoffen uitsluitend op de daarvoor geschikte plaatsen toe te
staan;
 de toeristische aantrekkelijkheid van de Noordzee te vergroten door jaarrond
strandpaviljoens toe te staan, maar uitsluitend op daarvoor geschikte plaatsen.
Toetsing
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening zijn voor het voorliggende plan regels opgenomen in verband met de ligging binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Aardkundig
Waardevol gebied en een gebied voor gecombineerde landbouw.
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Nieuwe Hollandse Waterlinie
In artikel 22 van de ruimtelijke verordening zijn regels opgenomen voor ontwikkelingen
binnen Unesco-erfgoederen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is één van deze erfgoederen van universele waarde.
Artikel 22 Ontwikkelingen binnen Unesco-erfgoederen
1 Een bestemmingsplan mag uitsluitend voorzien in nieuwe functies en uitbreiding van de
bebouwing van bestaande functies binnen de gebieden als bedoeld in artikel 20 voor zover deze de kernkwaliteiten van de erfgoederen met uitzonderlijke universele waarde behouden of versterken, als bedoeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie zoals
genoemd in artikel 15 en in bijlage 1 bij deze verordening.
2 In aanvulling op het gestelde in het eerste lid bevat het bestemmingsplan geen bestemmingen en regels die voorzien in:
1 een grootschalige stads- of dorpsontwikkelingslocatie of glastuinbouwlocatie dan wel
een grootschalig bedrijventerrein of infrastructuurproject;
2 een project dat, of een activiteit die de uitgewerkte Uitzonderlijke Universele waarden
van het Unesco-erfgoed van uitzonderlijke universele waarden “De Beemster”, “De
Stelling van Amsterdam”, de “Amsterdamse grachtengordel” of de “Nieuwe Hollandse
Waterlinie”, aantast of doet verdwijnen.
3 De artikelen 5a, 5c en 15 zijn van overeenkomstige toepassing.
In lid 4 en 5 worden ten slotte afwijkingsmogelijkheden geboden ten aanzien van het bepaalde in lid 2a.

In de eerste plaats volgt een toetsing van het voorliggende plan aan lid 1 van artikel
22.
De algemene ambitie die de provincie Noord-Holland in de Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie heeft opgenomen, is om ruimtelijke ontwikkeling binnen de Nieuwe
Hollandse Waterlinie:
 bij te laten dragen aan het zichtbaar en herkenbaar houden van de landschappelijke karakteristiek;
 bij te laten dragen aan het versterken van (de beleving van) openheid en;
 helder te positioneren ten opzichte van de ruimtelijke dragers.
De volgende ambities en de bijbehorende ontwikkelprincipes zijn daarnaast vertrekpunt bij het streven naar ruimtelijke kwaliteit:
1 De ruimtelijke betekenis van de Stelling van Amsterdam/ de Nieuwe Hollandse
Waterlinie op de schaal van de MRA (Metropool Regio Amsterdam) wordt groter:
 het versterken van de waterlinies als structuurlijnen en als landschappen.
2 De samenhang van het Stellingsysteem met het landschap staat voorop:
 de continuïteit van de hoofdverdedigingslijn (liniedijk), die zich vormt naar het
landschap: een rechte lijn door droogmakerijen en een kronkelige lijn door
veenpolder en veenrivierenlandschap.
 een herkenbare binnen- en buitenzijde van de verdedigingslinie.
3 De kenmerkende samenhang tussen de onderdelen van het militaire systeem blijven herkenbaar:
 het versterken van de continuïteit van de hoofdverdedigingslijn en de beleving
daarvan als doorgaande recreatieve route.
 het vergroten van de herkenbaarheid van de Stelling en de Waterlinie.
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 het vergroten van de herkenbaarheid van de forten.
 behoud of versterking van de essentiële zichtrelatie tussen fort en acces.

Uitsnede overzichtskaart Hollandse Waterlinie, met globale ligging besluitgebied (gele cirkel),
bron: leidraad cultuurhistorie en landschap 2018, Provincie Noord-Holland.

Het besluitgebied ligt in de Inundatievelden. De Naardertrekvaart even ten zuiden van
het besluitgebied, is daarnaast een acces: een haaks op de hoofdverdedigingslijn liggende weg, waterloop of spoorlijn. Op de kruising van accessen en hoofdverdedigingslijnen werden in veel gevallen forten geplaatst.
Het voorliggende plan heeft niet of nauwelijks invloed op het hydrologische systeem
en de kenmerkende openheid van de inundatievelden. De uitbreiding van het bouwvlak is kleinschalig en vindt plaats direct aansluitend op de bestaande bebouwing aan
de Amsterdamsestraatweg 67 en 65 (a) en past in omvang bij de bebouwing die reeds
aanwezig is op andere erven in het lint aan de Amsterdamsestraatweg.
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Het besluitgebied ligt niet aan of in de nabijheid van een liniedijk of hoofdverdedigingslijn. Binnen en in de directe omgeving van het besluitgebied liggen bovendien geen
specifiek te behouden zichtlijnen of schootscirkels. Het voorliggende plan is hierdoor
niet van invloed op de kernkwaliteiten of universele waarden, welke hierdoor blijven
behouden.
Het voorliggende project is geen project zoals genoemd in artikel 22 lid 2 en tast de
uitzonderlijke universele waarden van het Unesco-erfgoed niet aan. In artikel 22 lid 3
worden artikel 5a en 5c ook van toepassing verklaard. Deze zijn van toepassing op
nieuwe stedelijke ontwikkelingen en kleinschalige ontwikkelingen. Het voorliggende
plan ziet op de uitbreiding van een bestaande paardenhouderij. Hierbij is geen sprake
van een nieuwe stedelijke ontwikkeling of een kleinschalige ontwikkeling (nieuwe bebouwing voor stedelijke functies). Een verdere toetsing aan artikel 5a en 5c is daarom
niet nodig.
Aardkundig waardevol gebied
Het besluitgebied ligt binnen aardkundig waardevol gebied nummer 70 ‘Binnendijksche-, Overscheense-, Berger- en Meentpolder, Naarden’. In de verordening is voor
aardkundig waardevolle gebieden opgenomen dat in de toelichting van een bestemmingsplan moet worden aangegeven in hoeverre rekening is gehouden met de in het
gebied voorkomende bijzondere aardkundige waarden zoals beschreven in het bijlage-rapport Actualisatie Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden.

Uitsnede kaart aardkundige monumenten van provincie Noord-Holland met globale aanduiding
besluitgebied (fuchsiarode lijn),

In de Binnendijksche-, Overscheense-, Berger- en Meentpolder zijn wielen en bijbehorende, minder goed zichtbare, overslaggronden aan te treffen. Deze zijn ontstaan als
gevolg van dijkdoorbraken van de voormalige Zuiderzee. Midden in het gebied ligt een
dekzandrug. Op de dekzandrug is een veldpodzol aan te treffen. Door het huidig landgebruik is de oorspronkelijke vegetatie verdwenen.

16

De wielen en dekzandrug mogen fysisch niet aangetast worden. In principe zijn grooten kleinschalige ingrepen en intensieve veehouderij niet toegestane activiteiten.
Binnen het besluitgebied liggen veldpodzolgronden en overslaggronden (zie navolgende afbeelding). Dit betekent dat het besluitgebied op de dekzandrug ligt.
De buitenrijbak voor paarden, paddock, mestbak en trainingsmolen zijn reeds gerealiseerd. Indien dit heeft geleid tot een fysische aantasting van de dekzandrug of overslaggronden, dan is dit niet meer ongedaan te maken. Het voornemen bestaat om in
het besluitgebied een overkapping van de buitenrijbak voor paarden te realiseren. Dit
betreft een lichte constructie waarmee onderliggende bodemlagen niet worden aangetast. Van verstoring van aardkundige waarden is daarom geen sprake.

Uitsnede bodemkaart met veldpodzolgronden (rood), overslaggronden (groen), Moerige eerdgronden (donkerblauw), waardveengronden (lichtblauw) en globale aanduiding besluitgebied,
bron: pdokviewer.nl

Gecombineerde landbouw
Het besluitgebied ligt in een gebied voor gecombineerde landbouw. In artikel 26 is
hiervoor onder andere geregeld dat agrarische bebouwing wordt geconcentreerd binnen het bouwperceel en een agrarisch bouwperceel maximaal een omvang van 1,5
hectare mag hebben.
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Met het voorliggende project worden bouwwerken aansluitend op het bouwperceel gelegaliseerd en gerealiseerd en wordt het gebruik ten behoeve van een paardenhouderij mogelijk gemaakt. Binnen het bouwperceel is reeds sprake van een geconcentreerde bebouwing en geen ruimte voor de betreffende bouwwerken. Het agrarisch
bouwperceel wordt met het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project
niet aangepast, maar de oppervlakte van het huidige bouwperceel en het besluitgebied tezamen is kleiner dan 1,5 hectare. Het project is daarom niet in strijd met de regels voor gecombineerde landbouw.
3.2.2.3

3.2.3

Conclusie provinciaal beleid
Het plan past binnen het provinciale beleid en regelgeving zoals opgenomen in de
Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Het
voorliggende plan ziet op de uitbreiding van een paardenhouderij waarbij geen sprake
is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling of een kleinschalige ontwikkeling. Van een
verstoring van aardkundige waarden is geen sprake.
Gemeentelijk beleid
Er is geen relevant gemeentelijk beleid waaraan kan worden getoetst.

3.3
3.3.1
3.3.1.1

Milieuaspecten
Bodem
Algemeen
In het kader van de te verlenen omgevingsvergunning moet zijn aangetoond dat de
bodem en het grondwater geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

3.3.1.2

Toetsing
In onderhavige situatie is geen sprake van het toevoegen van een gevoeligere functie
en/of uitbreiding van bebouwing waar langdurig mensen verblijven. Het uitvoeren van
een verkennend bodemonderzoek is dan ook niet noodzakelijk.

3.3.1.3

Conclusie
Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig project.
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3.3.2
3.3.2.1

Geluid
Algemeen
De mate waarin het geluid onder andere het woonmilieu mag belasten, is geregeld in
de Wet geluidhinder (Wgh). In de ruimtelijke onderbouwing moet volgens de Wgh
worden aangetoond dat gevoelige functies, zoals een woning, een aanvaardbare geluidsbelasting hebben als gevolg van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen.
Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wgh de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen.

3.3.2.2

Toetsing
In onderhavige situatie is geen sprake van de toevoeging van een nieuwe geluidsgevoelige functie in het kader van de Wet geluidhinder. Toetsing aan de Wgh is daarom
niet van toepassing.

3.3.2.3

Conclusie
Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig project.

3.3.3
3.3.3.1

Luchtkwaliteit
Algemeen
Eisen met betrekking tot luchtkwaliteit zijn verankerd in de Wet milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2 en vormen een implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent
luchtkwaliteit waarin onder andere grenswaarden voor vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu. In Nederland zijn stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende stoffen
waar de concentratieniveaus het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen
van de grenswaarden komen, uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen
niet voor. Vanaf 1 januari 2015 dient het bevoegd gezag de luchtkwaliteit ook te toetsen aan de grenswaarde voor PM2,5. Op basis van onderzoek door het Planbureau
voor de Leefomgeving kan worden gesteld dat als aan de grenswaarden voor PM 10
wordt voldaan, ook aan de grenswaarde voor PM2,5 wordt voldaan.
Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd kan Nederland niet voldoen aan de luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht zijn geworden. De EU heeft
Nederland derogatie (uitstel) verleend op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een gemeenschappelijke aanpak van het
Rijk en diverse regio’s om samen te werken aan een schonere lucht waarbij ruimte
wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Plannen die in betekenende mate bijdragen aan luchtverontreiniging worden opgenomen in een gebiedsgericht programma van het NSL. Het maatregelenpakket in het NSL is hiermee in evenwicht en zodanig dat op termijn de luchtkwaliteit in heel Nederland onder de
grenswaarden ligt.
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Plannen die ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan luchtverontreiniging
hoeven niet langer individueel getoetst te worden aan de Europese grenswaarden
aangezien deze niet leiden tot een significante verslechtering van de luchtkwaliteit.
Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van de grenswaarde van een stof:
Voor NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk moeten worden gemaakt dat het project tot maximaal 1,2 ųg/m³ verslechtering leidt. Voor een aantal functies (o.a. woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit gekwantificeerd in de ministeriële regeling
NIBM.
Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt afgewogen of het aanvaardbaar is het project op deze plaats te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan
luchtverontreiniging een rol spelen, ook als het project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Er is sprake van een significante blootstellingsduur
als de verblijfsduur die gemiddeld bij de functie te verwachten is een aanzienlijk deel
van de dag betreft. Volgens de toelichting op de Regeling Beoordeling luchtkwaliteit is
dit onder andere het geval bij een woning, school of sportterrein.
3.3.3.2

Toetsing
Het project ziet op de legalisatie en realisatie van verschillende bouwwerken, verharding en het gebruik van de gronden ten behoeve van een paardenhouderij. Het gaat
hierbij niet om de realisatie van dierenverblijven en het aantal aanwezige dieren op
het bedrijf zal als gevolg van het project dan ook niet toenemen. Het aantal verkeersbewegingen naar de locatie zal als gevolg van de ontwikkeling bovendien niet toenemen. Het project is hierdoor niet van invloed op de aanwezige luchtkwaliteit.
Het project maakt in het besluitgebied geen nieuwe gevoelige functie mogelijk, waardoor de in de omgeving aanwezige luchtkwaliteit vanuit een goede ruimtelijke ordening niet van belang is.

3.3.3.3

Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig
project.

3.3.4
3.3.4.1

Bedrijven en milieuzonering
Algemeen
Indien door middel van een plan nieuwe, gevoelige functies mogelijk worden gemaakt,
moet worden aangetoond dat een goed leefmilieu mogelijk kan worden gemaakt.
Hierbij moet rekening worden gehouden met omliggende functies met een milieuzone.
Anderzijds mogen omliggende bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden aangetast door de realisatie van een nieuwe gevoelige functie.
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Wat betreft de aanbevolen richtafstanden tussen bedrijvigheid en gevoelige functies is
de VNG publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' (2009) als leidraad voor milieuzonering gebruikt. In de VNG-publicatie zijn richtafstanden voor diverse omgevings- en gebiedstypen opgenomen. Het gaat onder andere om de volgende omgevings- en gebiedstypen: 'rustige woonwijk', 'rustig buitengebied' en 'gemengd gebied'.
In een rustige woonwijk en een rustig buitengebied komen vrijwel geen andere functies dan de woonfunctie voor. Gemengde gebieden betreffen gebieden die langs
hoofdinfrastructuur liggen en/of gebieden met matige tot sterke functiemenging. In een
dergelijk gebied komen direct naast woningen andere functies voor, zoals winkels,
maatschappelijke voorzieningenhoreca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het
buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd
gebied worden beschouwd. Voor gemengde gebieden kunnen de richtafstanden worden verminderd. De afstand wordt gemeten vanaf het op de verbeelding aangeduide
deel voor de bedrijfsmatige activiteit tot aan de gevel van nieuwe of bestaande gevoelige functies gelegen buiten betreffend perceel.
3.3.4.2

Toetsing
In onderhavige situatie is geen sprake van het mogelijk maken van nieuwe, gevoelige
functies in de zin van het aspect bedrijven en milieuzonering. Het project hoeft dan
ook geen rekening te houden met omliggende functies met een milieuzone. Het project maakt daarnaast geen nieuwe bedrijfsgebouwen mogelijk waarin dieren verblijven.
Het besluitgebied met de paddock, trainingsmolen, buitenrijbak (met overkapping) en
de mestopslag gaat onderdeel uitmaken van de paardenhouderij. Op basis van de
publicatie bedrijven en milieuzonering moeten hiervoor navolgende richtafstanden
worden aangehouden.
Type inrichting
Fokken en houden van overige graasdieren:
paardenfokkerijen en overige graasdieren

Geur
50

Stof
30

Geluid
30

Gevaar
0

De dichtstbijzijnde gevoelige functie welke op basis van het vigerende bestemmingsplan is toegestaan en vergund, is de bedrijfswoning aan de Amsterdamsestraatweg
63-65 (zie navolgende afbeelding). Het besluitgebied ligt op ongeveer 40 meter afstand van deze bedrijfswoning, waardoor niet wordt voldaan aan de richtafstand met
betrekking tot geur. Binnen het besluitgebied ligt alleen de buitenrijbak op ongeveer
40 meter van de bedrijfswoning. De overige bouwwerken die binnen het voorliggende
project worden mogelijk gemaakt, liggen op meer dan 50 meter afstand van de bedrijfswoning. Dit betekent dat alleen de buitenrijbak niet voldoet aan de richtafstand
met betrekking tot geur. In paragraaf 3.3.5 wordt nader ingegaan op de aan te houden
afstanden met betrekking tot het aspect geur en geconcludeerd dat geur geen belemmering vormt voor de uitvoering van het voorliggende project.
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Luchtfoto met aanduiding bedrijfswoning (blauw), besluitgebied (rood) en afstand tot de paardenrijbak (witte pijl), bron: maps.google.nl

3.3.4.3

Conclusie
Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoering
van onderhavig project.

3.3.5
3.3.5.1

Geur
Algemeen
Wet geurhinder en veehouderij
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) bevat het beoordelingskader voor geurhinder van veehouderijen die vergunningplichtig zijn op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet milieubeheer (Wm). Het beoordelingskader
is als volgt:
 voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) geldt een maximale geurbelasting op een
geurgevoelig object;
 voor andere diercategorieën geldt een minimale afstand tussen dierenverblijven
van veehouderijen ten opzichte van geurgevoelige objecten.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen concentratiegebieden (conform Reconstructiewet) en niet-concentratiegebieden en tussen situaties binnen de bebouwde
kom en buiten de bebouwde kom. De wet beschrijft in artikel 3 de maximale norm voor
geurbelasting van een veehouderij ten opzichte van een gevoelig object (zoals een
woning) in vier situaties, deze zijn weergegeven in de volgende tabel:
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binnen bebouwde kom

buiten bebouwde kom

concentratiegebieden

3,0 (in ou/m3)

14,0 (in ou/m3)

niet-concentratiegebieden

2,0 (in ou/m3)

8,0 (in ou/m3)

Geurnormen Wet geurhinder en veehouderij

Voor veehouderijen met diercategorieën waarvoor geen emissiefactor is vastgesteld
geldt op grond van artikel 4 van de wet een minimumafstand ten opzichte van een
geurgevoelig object. Binnen de bebouwde kom is deze minimumafstand 100 meter en
daarbuiten 50 meter. Voor geurgevoelige objecten die onderdeel uitmaken van een
andere veehouderij gelden niet de maximale geurbelastingen, maar gelden ook deze
minimumafstanden.
Verder moet op grond van artikel 5 van de Wgv een minimale afstand tussen de gevel
van een geurgevoelig object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden.
Deze afstand bedraagt ten minste 50 m voor objecten binnen de bebouwde kom en
ten minste 25 m voor objecten buiten de bebouwde kom.
3.3.5.2

Toetsing
Voor paarden is in de Rgv de geuremissie niet vastgesteld. Dit betekent dat tussen de
dierenverblijven en geurgevoelige objecten een minimumafstand moet worden aangehouden van 50 meter. Van de bouwwerken die binnen het besluitgebied worden mogelijk gemaakt, ligt alleen de paardenrijbak binnen 50 meter van een geurgevoelig object (zie paragraaf 3.3.4). Paardenbakken zijn geen dierenverblijven en uit
jurisprudentie (ABRvS, 201304246/1/R6, 2 oktober 2013) volgt dat deze wat betreft
het aspect geur buiten beschouwing kunnen blijven.

3.3.5.3

Conclusie
Het aspect geur vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig project.

3.3.6
3.3.6.1

Externe veiligheid
Algemeen
Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke
stof aanwezig is. Deze gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn
de stationaire bronnen (chemische fabriek, lpg-vulpunt) en de mobiele bronnen (route
gevaarlijke stoffen). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de kans op een ramp en
het aantal mogelijke slachtoffers. Er wordt bij externe veiligheid onderscheid gemaakt
in plaatsgebonden risico en groepsrisico.
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Het plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 op 1 miljoen (of-6
wel 10 ). Dit is de kans dat een denkbeeldig persoon, die zich een jaar lang permanent op de betreffende plek bevindt (de plek waarvoor het risico is uitgerekend), dodelijk verongelukt door een ongeval. Deze kans mag niet groter zijn dan eens in de
miljoen jaar. Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan het plaatsgebonden risi-6
co van 10 als grenswaarde.
Het groepsrisico geeft de kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de
omgeving van een risicosituatie bevindt, dodelijk door een ongeval wordt getroffen.
Groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke
slachtoffers. Bij groepsrisico is het dan ook niet een contour die bepalend is, maar het
aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen de effectafstand van
een risicovolle activiteit ophoudt. Welke kans nog acceptabel geacht wordt, is afhankelijk van de omvang van de ramp.
3.3.6.2

Toetsing
Een paddock, trainingsmolen, buitenrijbak (met overkapping), mestopslag, hekwerken,
verharding en het gebruik van gronden ten behoeve van een paardenhouderij worden
niet aangemerkt als een (beperkt) kwetsbaar object volgens het Besluit externe veiligheid. Toetsing aan het Bevi is daarom niet van toepassing.

3.3.6.3

Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig project.

3.4

Water

3.4.1

Beleid
Watervisie Noord-Holland en uitvoeringsprogramma
Op 16 november 2015 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland de Watervisie
2021 vastgesteld. De Watervisie biedt een doorkijk voor het regionale waterbeleid tot
2040 en geeft aan waar in de periode 2016-2021 de prioriteiten liggen voor waterveiligheid en schoon en voldoende water. De Watervisie 2021 is op 23 december 2015 in
werking getreden en vervangt het Waterplan 2010-2015. Voor de Watervisie is een
Uitvoeringsprogramma 2016-2021 opgesteld, waarin staat wat de provincie concreet
gaat doen. Het Uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd.
Waterbeheerplan AGV 2016-2021 en Keur 2017
Het besluitgebied valt binnen het beheersgebied van Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV). De taak van het waterschap is om te zorgen voor een veilig en gezond
watersysteem. Hoofddoelstellingen daarbij zijn:
 voorkomen van overstromingen, wateroverlast en watertekort;
 beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit van het
watersysteem;
 vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
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Het beleid van AGV is verwoord in het Waterbeheerplan 2016-2021 en diverse beleidsnota's. Om de doelstellingen te kunnen realiseren beschikt het waterschap over
een eigen verordening, de Keur. In de Keur (met het daarbij behorende Keurbesluit
vrijstellingen en de Beleidsregels) zijn verboden en geboden opgenomen voor de manier van inrichten, gebruik en onderhoud van waterkeringen, oevers en wateren.
In de legger van het waterschap zijn gegevens vastgelegd over de locatie van wateren, dijken en kunstwerken, aan welke eisen deze moeten voldoen (diepte, hoogte,
sterkte etc.) en de onderhoudsverplichtingen. De legger dient als basis voor de vergunningverlening door de waterbeheerder. Voor de bescherming van de functionaliteit
van de waterkering gelden de strengste verboden voor het zogenoemde keurprofiel en
de kernzone. De aan de kernzone grenzende beschermingszones zijn bedoeld om activiteiten en ingrepen te kunnen verbieden die een negatief effect (kunnen) hebben op
de stabiliteit van de waterkering.
Daarbij is het vooral van belang of de activiteit of ingreep een negatieve invloed heeft
of kan hebben op het keurprofiel van de waterkering. Het keurprofiel moet in principe
vrij blijven van waterkeringvreemde elementen. Een uitzondering hierop is als deze
elementen de stabiliteit van de waterkering vergroten.
Met betrekking tot het aanleggen van verhard oppervlak hanteert AGV het beleid dat
2
bij het aanbrengen van meer dan 1.000 m verharding in stedelijk gebied of glastuin2
bouwgebied of meer dan 5.000 m in overig gebied er een compensatie moet plaatsvinden door de aanleg van water met een omvang van tussen 10-20% van het te verharden oppervlak. Deze compensatie moet voorkomen dat ernstige peilstijging
optreedt door versneld afstromend regenwater met wateroverlast tot gevolg. Sport- en
kunstgrasvelden worden beschouwd als half verharding en tellen mee als 50% verharding.
3.4.2

Toetsing
Het project ziet op de legalisatie/realisatie van een paddock, trainingsmolen, buitenrijbak (met overkapping), hekwerken, mestopslag, verharding en het gebruik van de
gronden in het besluitgebied ten behoeve van een paardenhouderij. Het gehele be2
sluitgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 2.600 m . In dit geval is de toename
2
van het verhard oppervlak minder dan 5.000 m en hoeft er gezien de ligging buiten
stedelijk en glastuinbouwgebied geen compensatie plaats te vinden.
Het besluitgebied ligt bovendien niet binnen een beschermingszone van een waterkering (zie navolgende afbeelding).
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Uitsnede legger waterschap AGV, met globale aanduiding besluitgebied

3.4.3

Conclusie
Het aspect water vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig project.

3.5

Ecologie

3.5.1

Algemeen
Bij ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden van het besluitgebied. Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming
zijn de Wet natuurbescherming en provinciale verordeningen van toepassing. De provincies beschermen via provinciale verordening waardevolle natuurgebieden zoals het
Natuurnetwerk Nederland, weidevogelgebied en ganzenfoerageergebied. Daarnaast
kunnen natuurgebieden of andere gebieden die essentieel zijn voor het behoud van
bepaalde flora en fauna, aangewezen worden als Europees vogelrichtlijn- en/of habitatrichtlijngebied (Natura 2000). De verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn
in Nederland opgenomen in de Wet natuurbescherming. Ook de bescherming van individuele plant- en diersoorten is geregeld in deze wet.
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3.5.2

Toetsing
Gebiedsbescherming
Het besluitgebied ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en provinciale Ecologische Verbindingszones of weidevogelleefgebied (zie navolgende afbeelding). De
provincie hanteert geen externe werking als het gaat om deze gebieden en deze gebieden vormen daardoor geen belemmering voor de realisatie van het voorliggende
project.

Ligging van het besluitgebied (rode lijn) ten opzichte van de EHS, Ecologische Verbindingszones en weidevogelleefgebied.

In de omgeving van het besluitgebied liggen de Natura 2000-gebieden Naardermeer,
Markermeer & IJmeer en Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. Het voorliggende project
ziet op de bouw van een viertal bouwwerken. Het project leidt niet tot een toename
van het aantal aanwezige dieren op de paardenhouderij of een toename van het aantal verkeersbewegingen. Een negatief effect op de natuurwaarden van één van de Natura 2000-gebieden is hierdoor niet ter verwachten.
Soortenbescherming
De paddock, trainingsmolen, paardenrijbak, hekwerken, verharding en mestopslag zijn
al gerealiseerd. Het project ziet enkel op de bouw van een overkapping over de paardenrijbak. Ter plaatse van de paardenrijbak zijn naar verwachting geen beschermde
soorten aanwezig en vanwege de legalisatie van de overige bouwwerken zijn ook
geen negatieve effecten op soorten te verwachten.
3.5.3

Conclusie
Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig project.
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3.6
3.6.1

Archeologie
Algemeen
Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich verplicht
om bij ruimtelijke planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet-zichtbare
deel van het cultuurhistorisch erfgoed, te weten de archeologische waarden. In de
Monumentenwet 1988 is geregeld hoe met in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden moet worden omgegaan. Het streven is om deze
belangen tijdig bij het plan te betrekken. Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast. Door de wijziging van artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moeten naast de in de grond aanwezige of
te verwachten monumenten ook cultuurhistorische waarden worden meegewogen bij
het vaststellen van bestemmingsplannen of verlenen van omgevingsvergunningen.

3.6.2

Toetsing
In 2011 heeft de gemeente een eigen beleidsnota archeologie vastgesteld. Bij deze
beleidsnota hoort een archeologische beleidsadvieskaart en een archeologische verwachtingskaart, zie navolgende figuur. Uit de beleidsadvieskaart blijkt dat voor het besluitgebied deels een lage en deels een middelhoge archeologische verwachtings2
waarde geldt. Dit betekent dat bij een besluitgebied groter dan 2.500 m geen
bodemingrepen dieper dan 40 cm beneden het maaiveld mogen plaatsvinden. Een
archeologisch onderzoek moet in dat geval uitwijzen dat de archeologische waarden
door de werkzaamheden niet worden aangetast.

Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart, met globale aanduiding besluitgebied
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Alleen de realisatie van de overkapping van de paardenbak is mogelijk van invloed op
de aanwezige archeologische waarden, doordat de fundering op 65 cm beneden
2
maaiveld wordt gerealiseerd. Deze overkapping krijgt een oppervlakte van 1.326 m .
2
Dit is minder dan 2.500 m , wat betekent dat een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is.
3.6.3

Conclusie
Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig
project.

3.7
3.7.1

Cultuurhistorie
Algemeen
Door de wijziging van artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) moeten naast de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten
ook cultuurhistorische waarden worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen of het verlenen van vergunningen.

3.7.2

Toetsing
Het besluitgebied ligt in Unesco-erfgoed de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In paragraaf
3.2.2.2 is het project in het kader van de Provinciale Ruimtelijke Verordening reeds
getoetst aan de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Geconcludeerd
is dat het project gezien de ligging en kleinschaligheid niet of nauwelijks van invloed is
op de kernkwaliteiten en de uitzonderlijke universele waarden van het Unesco-erfgoed
niet aantast.

3.7.3

Conclusie
Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig
project.
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4

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de legalisatie van de buitenrijbak voor paarden, de
paddock, de mestbak, de trainingsmolen, de hekwerken en de verharding, de realisatie van de overkapping over de buitenrijbak en het in gebruik nemen van de gronden
binnen het besluitgebied ten behoeve van een paardenhouderij, overeenkomstig de in
de vorige paragrafen gegeven omschrijving van het project en het besluitgebied, zowel ruimtelijk als milieuhygiënisch inpasbaar is en geen onaanvaardbare negatieve effecten heeft op de in de omgeving aanwezige waarden en belangen.
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