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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het perceel aan de De Ruyterstraat 18 in Hulzen ligt in de bebouwde kom van Huizen in een woonstraat. 
Ter plaatse van het perceel is een tuin aanwezig met een schuur van beperkte omvang. Tot voor kort 
werden hier bomen en struiken gekweekt. 

MBB Ontwikkeling is voornemens om op dit perceel twee woningen te realiseren. Op 9 november 2018 
heeft het college van B&W van de gemeente Huizen een positief principebesluit genomen over dit 
voornemen. 
Het vigerende bestemmingsplan 'Kom - West 2007' staat echter uitsluitend het gebruik van de gronden 
als tuin toe. Om daadwerkelijk medewerking te kunnen verlenen aan het plan, is daarom een ruimtelijke 
onderbouwing nodig waaruit blijkt dat ook na de realisatie van twee woningen sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening. Het document dat voor u ligt, vormt deze onderbouwing. Op basis hiervan kan het 
college van B&W in afwijking van het vigerende bestemmingsplan een omgevingsvergunning verlenen 
voor de beoogde twee woningen. 

1.2 Projectgebied 

Het projectgebied bevindt zich aan de De Ruyterstraat 18 in Huizen, gelegen in een regulier woongebied. 
De voorzijde van het perceel grenst aan de De Ruyterstraat, aan de andere drie zijden is bestaande 
woonbebouwing aanwezig. Zowel de ligging als begrenzing van het projectgebied zijn weergegeven in 
figuur 1.1 en 1.2. 
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Figuur 1.1 Ligging projectgebied 

Figuur 1.2 Begrenzing projectgebied 
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1.3 Planologische regeling 

Ter plaatse van het projectgebied vigeert het bestemmingsplan 'Kom - West 2007' dat op 27 maart 2008 
is vastgesteld. Een uitsnede van het bestemmingsplan is weergegeven in figuur 1.3. Daaruit blijkt dat de 
gronden deels als 'Tuin 1' (langs de buitenzijde) en deels als 'Tuin II' (de binnenzijde) zijn bestemd. 
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Figuur 1.3 Uitsnede vigerend bestemmingsplan 

Beide bestemmingen staan het gebruik als tuin toe. Het verschil tussen beide bestemmingen is dat ter 
plaatse van de bestemming 'Tuin I' geen gebouwen en overkappingen zijn toegestaan, terwijl dat ter 
plaatse van de bestemming 'Tuin M' wel het geval is. Voor het toestaan van (bij)gebouwen en 
overkappingen is de maximum oppervlaktemaat afhankelijk van de omvang van het perceel. Zoals in de 
aanleiding al is benoemd, is de realisatie van twee woningen op basis van dit vigerende bestemmingsplan 
niet toegestaan op deze gronden. Om de ontwikkeling mogelijk te maken zal dan ook een planologische 
procedure moeten worden doorlopen. 

Opgemerkt wordt dat het realiseren van twee woningen conform het daarvoor geldende 
bestemmingsplan (Kom-West 1979) wel mogelijk was. Uit de plantoelichting van het thans vigerende plan 
wordt niet duidelijk waarom deze mogelijkheid is komen te vervallen. 

1.4 Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken van deze ruimtelijke onderbouwing wordt het plan verder omschreven en 
getoetst. In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van het plan. 
De daaropvolgende hoofdstukken vormen de toetsing van het plan; hoofdstuk 3 gaat in op het 
beleidskader waar de ontwikkeling aan moet voldoen, hoofdstuk 4 gaat in op de omgevingsaspecten en 
hoofdstuk 5 gaat in op maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het plan. Hoofdstuk 6 biedt 
tot slot een samenvatting en de conclusie, waaruit blijkt dat na realisatie van de ontwikkeling sprake is 
van een goede ruimtelijke ordening. 
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Hoofdstuk 2 Projectbeschrijving en ruimtelijke beoordeling 

Bestaande situatie 
Zoals in hoofdstuk 1 al omschreven, bestaat het projectgebied momenteel uit een tuin met daarop een 
schuur van beperkte omvang. Op het perceel werden struiken en bomen gekweekt. Een aanzicht van het 
perceel is weergegeven in figuur 2.1. 

De Ruyterstraat is een woonstraat In het westelijke deel van de kern Hulzen. Deze straat bevindt zich in 
De Noord. Dit is een wijk direct ten noordwesten van het oude dorp. De straat kent aan weerszijden 
woonbebouwing, die overwegend bestaat uit grondgebonden eengezinswoningen. 

Aan de rechterzijde van het perceel bevinden zich drie aaneengesloten woningen, bestaande uit twee 
woonlagen plus een kap. Ook aan de achterzijde van het perceel bevindt zich een woonblok met drie 
woningen, in dit geval bestaande uit één laag plus een kap. Links van het perceel, nog net zichtbaar op de 
foto die is weergegeven in figuur 2.1, bevindt zich een wooncomplex met appartementen. Dit complex 
wijkt qua stijl en volume af van de overige bebouwing in de straat. Met name de kap, waarvan de goot 
wisselend op de V en 2' bouwlaag ligt, voorkomt dat sprake is van een massaal, rechthoekig bouwvolume. 
Aan de overzijde van de straat, tegenover het projectgebied, bevindt zich een rij van zeven 
aaneengesloten woningen van twee lagen en een kap. 

Figuur 2.1 Aanzicht bestaande situatie (bron: Google Maps) 

Aan weerszijden van de De Ruyterstraat is een stevige bomenstructuur aanwezig die de straat een groene 
en laanachtige uitstraling geven. 
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Inrichting en ontwerp 
Het plan voorziet in de realisatie van twee woningen ter plaatse van het perceel aan de De Ruyterstraat 
18. De inrichtingstekening en de gevelaanzichten van het plan zijn respectievelijk weergegeven in figuur 
2.2 en 2.3. 

De twee woningen worden aaneen gebouwd. Beide bestaan ze uit twee bouwlagen plus een kap en ze 
zijn in een vergelijkbare stijl ontworpen. Een verschil in nokrichting en gevelindeling accentueert dat het 
om twee afzonderlijke woningen gaat. De linker woning is ontworpen met een langskap en een platte 
voorgevel met daarin ook de voordeur gesitueerd. De rechterwoning heeft een dwarskap en een erker 
aan de voorgevel. De voordeur bevindt zich bij deze woning in de rechter zijgevel. 

Beide woningen zijn georiënteerd op de De Ruyterstraat en hebben een voortuin van circa 3 meter diep. 
Langs beide woningen blijft er voldoende ruimte over om op eigen terrein twee parkeerplaatsen in te 
richten en een optionele garage te realiseren. De achtergevels liggen in één lijn en laten voor beide 
percelen ruimte over voor een achtertuin van circa 8 meter diep. Doordat de zijgrens van het 
rechterperceel schuin wegloopt, ontstaat er bij de rechterwoning een grotere achtertuin dan bij de linker 
woning. 

Figuur 2.2 Inrichtingstekening 

Zoals reeds beschreven bestaan beide woningen uit twee bouwlagen plus een kap. Door de twee 
verschillende dakvormen verschillen ook de goot- en nokhoogten van beide woningen iets van elkaar. De 
linker woning heeft een iets hogere goothoogte, namelijk ongeveer 6 meter. De rechterwoning heeft op 
haar beurt een iets hogere nokhoogte, namelijk circa 10,5 meter. 
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voorgevel rechter zijgevel 

scitsrgevei 

Figuur 2.3 Gevelaanzichten 

linker zijgevel 

Inpassing 
In functionele zin is sprake van de toevoeging van twee woningen in een woonwijk c.q. woonstraat. Op 
dit abstractieniveau is sprake van een passende ontwikkeling. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op 
hoe deze ontwikkeling zich ruimtelijk verhoudt tot de omliggende percelen en het straatbeeld. 

Op basis van figuur 2.2 wordt duidelijk dat bij de positionering van de voorgevels van de twee woningen, 
aansluiting is gezocht bij de grondgebonden woningen aan de rechterzijde. De voorgevels van de twee 
nieuwe woningen liggen in dezelfde voorgevelrooilijn. De duidelijke oriëntatie naar de straatzijde en de 
aanleg van een voortuin zorgen voor een verdere aansluiting bij het bestaande straatbeeld. 

Aan de linkerzijde bevindt zich een wooncomplex met appartementen. Hoewel de vormgeving van dat 
complex duidelijk afwijkt van de overige bebouwing in de straat, zijn er ook elementen toegepast die 
zorgen voor aansluiting bij de overige bebouwing in de straat. Dit zijn met name de erkers aan de 
voorgevel, de toepassing van een kapconstructie - waarvan de goot zich afwisselend op de 1° en 2° 
bouwlaag bevindt - en toepassing van dezelfde stijl pannen als in de rest van de straat. Deze elementen 
komen ook in het plan voor de twee beoogde woningen terug. 
De afstand tussen de linker woning en dit wooncomplex is vergelijkbaar met de afstand die aan de andere 
zijgevel van het wooncomplex is aangehouden tot de naastgelegen woning aan die zijde. De twee beoogde 
woningen zijn voor de voorgevel van het wooncomplex gesitueerd. Dit hangt samen met het feit dat de 
De Ruyterstraat op deze plek een lichte verspringing kent. Doordat de twee beoogde woningen zich verder 
naar voren bevinden, blijft er vanuit de ramen in de zijgevel van het wooncomplex vrij zicht behouden. 
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Tot slot zijn er de woningen aan de achterzijde van het projectgebied. Deze woningen maken onderdeel 
uit van het hofje 'Deloovlucht' dat ontsloten wordt via de achtergelegen Koningin Julianastraat. Het hofje 
bestaat behalve uit deze drie woningen nog uit een rij van zeven woningen die haaks hierop gesitueerd 
zijn. Voor al deze woningen geldt dat hun voorzijde richting het hofje is gesitueerd, waardoor de 
onderlinge samenhang met name aan die zijde duidelijk tot uiting komt. De drie woningen die grenzen 
aan het projectgebied, liggen met hun achterzijde naar de twee nieuwe woonpercelen toegekeerd. 
Inpassing ten aanzien van deze woningen krijgt daarom met name gestalte door het aanhouden van 
voldoende afstand en de toepassing van materialen en kleuren die passen is in de buurt. 

Schaduwwerking 
Voor de schaduwwerking van het plan is in eerste instantie een schaduwberekening uitgevoerd die 
uitsluitend de schaduwwerking van het bouwplan zelf laat zien. De vraag was of op basis van deze 
berekening de conclusie kon worden getrokken dat het bouwplan zelf niet, of in ieder geval niet tot 
noemenswaardige, schaduwwerking op omliggende percelen en bebouwing zou leiden. 
Uit bijlage 1 blijkt dat de schaduwwerking op de percelen aan de overzijde van de straat (oostzijde) en op 
het naastgelegen wooncomplex (noordzijde) beperkt is. Bij de percelen aan de achterzijde (westzijde) is 
sprake van meer schaduwwerking. Gelet daarop, is vervolgens een nadere analyse uitgevoerd. Hierin is 
ook de schaduwwerking van de omgeving meegenomen en is een algehele vergelijking tussen de 
bestaande situatie (o.b.v. toegestane maatvoering uit het vigerend plan) en nieuwe situatie gemaakt. Op 
basis hiervan kan geconcludeerd worden wat de beoogde ontwikkeling voor verandering oplevert in de 
schaduwwerking op omliggende percelen en bebouwing. In deze vergelijking is de bestaande schuur op 
het perceel wel opgenomen in de bestaande situatie en niet langer in de nieuwe situatie, aangezien de 
schuur bij de ontwikkeling gesloopt zal worden. De vergelijkingsstudie is opgenomen als bijlage 2 bij de 
onderbouwing. 

Overzijde 
De woningen aan de overzijde van de straat liggen ten westen van het projectgebied. Dit betekent dat de 
schaduwwerking, voor zover die optreedt, zich in het begin van de ochtend voordoet. Uit bijlage 1 blijkt 
dat de schaduw als gevolg van de twee beoogde woningen in maart en juni net tot over enkele voortuinen 
valt in het begin van de ochtend. In september reikt de schaduw iets verder, zodat deze aan het begin van 
de ochtend net enkele voorgevels aan de overzijde van de straat bereikt. In december komt de zon later 
op en valt de schaduw aan het begin van de ochtend over enkele percelen verderop in de straat. 
Voor de situatie in september blijkt uit bijlage 2 dat er bij de twee hoekpercelen aan de overzijde van de 
straat (nr 23 en 23a) sprake is van extra schaduwwerking als gevolg van het bouwplan gedurende een 
korte periode aan het begin van de ochtend. 
Voor de situatie in december geldt dat de schaduwen in de straat zo lang zijn, dat de bestaande 
bebouwing aan de oostzijde van de straat al voor schaduwwerking richting de westzijde van de straat 
zorgt. Doordat deze schaduw door de straat heen draait, ondervindt elk perceel aan de westzijde een 
korte onderbreking van de schaduwwerking doordat op het perceel De Ruyterstraat nu (vrijwel) geen 
bebouwing staat. Deze korte pauze in de schaduwwerking, wordt straks opgevuld door de schaduw van 
het bouwplan. Deze schaduwwerking, van de oostzijde van de straat als geheel, is in december enkel aan 
de orde tussen 9 uur en een moment ergens halverwege de ochtend. Op het meetmoment van 12 uur is 
de schaduw immers al ver richting het noorden gedraaid. De tijd dat de extra schaduw als gevolg van het 
bouwplan zich aan de overzijde van de straat per perceel voordoet, beslaat hier een fractie van. 

Naastgelegen wooncomplex 
Het naastgelegen wooncomplex bevindt zich aan de noordkant van het projectgebied. Voor zover hier 
schaduwwerking optreedt, is dat om die reden in het begin van de middag. Daarbij wordt opgemerkt dat 
de zijgevel, waar de schaduw in dat geval optreedt, een gevel met slechts enkele raampartijen is. Uit 
bijlage 1 blijkt dat in juni in het geheel geen sprake is van schaduwwerking op dit complex. 
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In maart en september Is dat gedurende een korte periode aan het begin van de middag. In december 

draait de schaduw in de middag geleidelijk over de hele zijgevel en voorafgaand daaraan ook over de 

voortuin van het complex. Uit de vergelijkingsstudie in bijlage 2 blijkt dat de bestaande schaduwwerking 

van de woningen achter de projectlocatie van grotere invloed is op het wooncomplex. 

Achterzijde 

De woningen aan de achterzijde bevinden zich ten oosten van het projectgebied. Om die reden is 

schaduwwerking hier aan de orde aan het eind van de middag en in de avond; als de zon in het westen 

staat. 

In maart en september bereikt de schaduw als gevolg van het bouwplan de achterliggende percelen aan 

het eind van de middag. De bestaande schuur zorgt rond die tijd ook in de bestaande situatie voor 

schaduwwerking. Opgemerkt wordt dat het accent verschuift van nummers 31 en 33 in de bestaande 

situatie naar nummers 33 en 35 in de nieuwe situatie. 

In juni is vanaf 18:00 schaduwwerking op de achtergelegen percelen te zien. Ook hier geldt dat de 

bestaande schuur ook voor schaduwwerking zorgt, zij het dat deze minder lang is. Het accent ligt in deze 

periode bij de woningen 31 en 33. 

In december bereikt de schaduw de achterliggende percelen niet voor het laatste meetmoment van 15:00 

als de schemering al intreedt. 

Conclusie 

Aan zowel de voorzijde, zijkant als de achterzijde van het projectgebied is er sprake van schaduwwerking 

als gevolg van het bouwplan. Voor de betreffende percelen geldt dat zij tijdens delen van het jaar, op 

gedeelten van de dag schaduwwerking ondervinden. Afgezet tegen de bestaande schaduwwerking als 

gevolg van de schuur op het perceel en van de omliggende, bestaande woningen, is de extra 

schaduwwerking beperkt. 

Gelet op bovenstaande analyse, de figuren uit bijlage 1 en 2, de verdeling van de extra schaduwwerking 

door het jaar en op de dag en rekening houdend met de situering in een woonwijk in de bebouwde kom, 

wordt de schaduwwerking van het bouwplan acceptabel geacht. 
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Hoofdstuk 3 Beleidskader 

3.1 Inleiding 

Door de verschillende overheden is beleid geformuleerd ten aanzien van ruimtelijke aangelegenheden. In 

dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling getoetst aan het van toepassing zijnde ruimtelijk beleid. 

3.2 Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit van de 

rijksoverheid beschreven. Het kabinet schetst in de SVIR hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. 

Voor de doorwerking van de rijksbelangen in plannen van andere overheden, is het Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening (Barro) opgesteld. Het Barro bevat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch 

doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. 

Toetsing 

Het SVIR en het Barro kenmerken zich door een hoog abstractieniveau en bevatten geen concreet beleid 

ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling. De ontwikkeling is dan ook in lijn met de SVIR en het 

Barro. 

Besluit ruimtelijke ordening, Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 Bro) 

Zorgvuldig ruimtegebruik is het uitgangspunt van de (rijks)overheld. Om dit principe te borgen is de Ladder 

voor duurzame verstedelijking opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6). Hieruit volgt 

dat alle ruimtelijke besluiten die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken, aandacht moeten 

besteden aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. 

Voor binnenstedelijke projecten moet de behoefte in de relevante regio worden beschreven. Voor 

stedelijke ontwikkelingen, buiten bestaand stedelijk gebied, moet worden gemotiveerd waarom dit niet 

binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd. 

Uit de handreiking ladder voor duurzame verstedelijking (bron: Infomil) en uit jurisprudentie over dit 

thema, blijkt dat voor wonen de lijn is, dat er pas vanaf 12 woningen sprake is van een stedelijke 

ontwikkeling. 

Toetsing 

Het plan betreft de realisatie van twee woningen, waarmee het plan niet aangemerkt hoeft te worden als 

een stedelijke ontwikkeling. Toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking is om die reden niet 

nodig. 
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Overigens volgt uit gegevens van de provincie en de regio (bijvoorbeeld het document 'Prognose 2017 -
2040; bevolking, huishoudens en woningbehoefte' en het Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020 
regio Gooi en Vechtstreek') dat de komende jaren nog steeds behoefte is aan woningen in de gemeente 
Huizen. De ontwikkeling voorziet in deze behoefte. 

3.3 Provinciaal beleid 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 
De provincie heeft op 21 juni 2010 de 'Structuurvisie Noord-Holland 2040 - Kwaliteit door veelzijdigheid' 
vastgesteld. Op 28 september 2015 is deze voor het laatst gewijzigd. In de structuurvisie geeft de provincie 
aan welke provinciale belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in Noord-Holland. Daarmee Is 
het een leidraad voor de manier waarop de ruimte in Noord-Holland de komende dertig jaar zou moeten 
worden ontwikkeld. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is dit uitgewerkt in concrete activiteiten 
om de visie te realiseren en via de Provinciale Ruimtelijke Verordening is de doorwerking naar 
gemeentelijke bestemmingsplannen geregeld. 

De drie hoofdbelangen die Noord-Holland met de structuurvisie heeft vastgelegd zijn ruimtelijke kwaliteit, 
duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. Zo wordt de komende dertig jaar het bestaand 
bebouwd gebied verder verdicht, onder meer door ongeveer 200.000 woningen in de provincie bij te 
bouwen, en zet de provincie in op de ruimtelijke ontwikkeling van OV-knooppunten in Noord-Holland. Op 
die manier blijft volgens de provincie meer ruimte over om het buitengebied te behoeden en zijn er 
voldoende mogelijkheden voor duurzame economische ontwikkelingen, recreatie en natuur. 

Toetsing 
Het beoogde plan geeft een invulling aan de structuurvisie van de provincie Noord-Holland. Er wordt 
namelijk binnen een bestaand stedelijk gebied gebouwd, waardoor er sprake is van duurzaam 
ruimtegebruik. Daarbij wordt voorzien in de behoefte aan extra woningen. 

Provinciale Ruimtelijke Verordening 
De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) bevat de regels waaraan ruimtelijke plannen In Noord-
Holland moeten voldoen. Aanpassing van de PRV gebeurt met enige regelmaat. De meest recente versie 
is op 14 januari 2019 door Provinciale Staten vastgesteld en op 1 februari 2019 in werking getreden. 

De Verordening kent weinig bepalingen voor woningbouw, wat als stedelijke ontwikkeling wordt gezien, 
binnen bestaand stedelijk gebied. Het voornaamste uitgangspunt is dat bij dergelijke ontwikkelingen 
wordt aangesloten bij de regionale (woningbouw)afspraken, wat bij dit project het geval is. 

3.4 Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie gemeente Huizen (2011) 
De structuurvisie van de gemeente Huizen bepaalt de komende 20 jaar het ruimtelijke beleid van de 
gemeente Huizen. Het zal richting geven aan toekomstige ontwikkelingen in Huizen en dienen als 
vertrekpunt voor de afweging bij elke beslissing over concrete ruimtelijke ontwikkelingen. 
In de structuurvisie worden vanuit de volgende stellingen en thema's voorstellen gedaan voor een aantal 
:oncrete projecten: 

in Huizen kan iedereen prettig wonen; 
Huizen krijgt passende werkgelegenheid; 
Huizen is de kustplaats van het Gooi; 
Huizen krijgt een kloppend hart; 
Huizen heeft een rijk landschap van bos en hei; 
Huizen verbetert het openbaar vervoer. 
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In dit geval is voor deze ontv/ikkeling voornamelijk het thema In Huizen kan iedereen prettig wonen van 
belang. In de structuurvisie wordt hier nog dieper op ingegaan door er een aantal voorstellen aan te 
koppelen voor de mogelijke ontwikkelingen die hieraan bijdragen: 
• het vergroten van de diversiteit van de woningvoorraad; 
• aanwijzen van kansrijke gebieden voor het positioneren van starters- en seniorenwoningen; 
• transformatie van de woningvoorraad in de lager gelegen delen van Huizen; 
• het opwaarderen van de winkel- en buurtcentra, gecombineerd met woningbouw; 
• het opwaarderen van de uitstraling van de winkel- en buurtcentra. 

Toetsing 
Zonder direct bij te dragen aan de specifieke voorstellen op het gebied van wonen, sluit de beoogde 
ontwikkeling die twee woningen omvat wel aan bij het algemene uitgangspunt 'in Huizen kan iedereen 
prettig wonen'. 

Woonvisie Hulzen 2017 - 2022 
Het doel van de woonvisie is om de woningvoorraad zo goed mogelijk af te stemmen op de woonwensen 
van de inwoners van Huizen. Binnen de regio Gooi en Vechtstreek wordt bestuurlijk en ambtelijk nauw 
samengewerkt op het beleidsveld wonen. Het regionale en lokale woonbeleid is op veel punten 
complementair. Dit betekent dat de lokale woonvisie aanvullend is op de regionale woonvisie. Op basis 
van de Woonvisie Huizen richt het gemeentelijk beleid zich met name op extra woningen voor starters, 
jongeren, senioren en ouderen. 

Toetsing 
Het project voorziet niet specifiek in woningen voor starters, jongeren, senioren of ouderen. Doordat het 
niet bij deze doelgroepen aansluit is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad 
om toch medewerking te kunnen verlenen aan het project. Bij de voorbereiding van dit project heeft de 
gemeente hierover beoordeeld dat het bijdraagt aan de gewenste doorstroming op de woningmarkt, 
waardoor elders weer woonruimte vrij kan komen voor de doelgroepen waar de Woonvisie zich op richt. 
Om die reden is het plan op het gebied van volkshuisvesting positief beoordeeld en wordt de 
gemeenteraad voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen te verlenen. 

Welstandsnota 2012 
Met de Welstandsnota 2012 hanteert de gemeente Huizen een terughoudend welstandsbeleid. Alleen 
daar waar zij dit voor het aanzien van de gemeente van belang vindt, dient voldaan te worden aan vooraf 
gestelde welstandscriteria. Concreet betekent dit dat grote delen van de gemeente vrijwel welstandsvrij 
zijn geworden. 
Voor een aantal specifieke, wijkoverstijgende delen van de gemeente blijft het bijzonder 
welstandstoezicht bestaan, omdat die van belang zijn voor het beeld van de gemeente Huizen. Het gaat 
dan om het Oude Dorp, de centrumgebieden, de hoofdontsluitingswegen en projecten. 

In het geval van (herjontwikkelingsprojecten stelt het college specifieke projecteisen op. Hiervan is sprake 
bij plannen met een bebouwd oppervlak van 500 m^ of meer. 

Toetsing 
De realisatie van de twee woningen aan de De Ruyterstraat valt niet aan te merken als project met meer 
dan 500 m^ aan bebouwing en valt bovendien in een welstandsgebied waar het regime 'nagenoeg 
welstandsvrij' van toepassing is verklaard. Dit betekent dat er alleen eisen gelden ten aanzien van 
erfafscheidingen, dakkappellen en dakhuisjes aan de voorzijde en reclames. 

In dit geval is geen sprake van dakhuisjes en reclame-uitingen. Voor dakkapellen geldt dat alleen op het 
voordakvlak welstandseisen gelden. Hier dient voldoende afstand tot de randen van het dakvlak 
aangehouden te worden, is de breedte beperkt tot 50% van het dakvlak met een maximum van 5 m en 
moet een plat dak op de dakkapel worden toegepast. Het bouwplan voldoet aan deze eisen, zo blijkt uit 
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figuur 2.3. Voor erfafscheldingen geldt dat deze omgevingsvergunningvrij zijn, indien ze voor de voorgevel 
niet hoger zijn dan 1 m en daarachter niet hoger zijn dan 2 m. Indien daaraan voldaan wordt, is behalve 
een omgevingsvergunning ook geen toetsing aan de Welstandsnota van toepassing. 

Leidraad groen- en boomstructuur 
De leidraad groen- en boomstructuur schetst de hoofdlijnen van het beleid voor het openbaar groen 
binnen de bebouwde kom van Huizen. Met de leidraad worden drie niveaus binnen de wijken van de 
Gemeente Huizen vastgesteld: 

1. Stedelijk niveau - dit is groen en zijn bomen langs gebiedsontsluitingswegen die van belang zijn voor de 
gehele Gemeente Huizen. Bijvoorbeeld als benadrukking van ontsluiting van de wijk of het park. Voor de 
openbare bomen die uitsluitend voorkomen langs gebiedsontsluitingswegen (verkeersfunctie), zijn de 
boomsoorten van te voren bepaald. 

2. Wijk niveau - dit is groen met een gebruiksfunctie voor de gehele wijk inclusief de bomen. De soorten 
bomen kunnen in overleg met bewoners worden bepaald. 
3. Overig groen - groen wat belangrijk is voor direct aanwonenden maar geen meerwaarde heeft voor de 
totale wijk. 

Toetsing 
Binnen het projectgebied is geen sprake van een groen- en boomstructuur die is benoemd in de Leidraad 
groen- en boomstructuur. Het project heeft verder evenmin effect op bestaand groen en in het bijzonder 
de bomen langs de De Ruyterstraat. 
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Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten 

4.1 Inleiding 

Er is naar verschillende ruimtelijk relevante (onderzoeks)aspecten gekeken, om te onderzoeken of het 
project uitvoerbaar Is. 

4.2 Verkeer en parkeren 

Ontsluitingsstructuur 
Het projectgebled ligt aan de De Ruyterstraat. Deze straat Is Ingericht als een erftoegangsweg met een 
maximum snelheid van 30 km/uur. In de directe omgeving vindt aansluiting plaats op de Karei 
Doormanlaan en de Naarderstraat, die voorverder ontsluiting zorgen voor doorgaand verkeer In diverse 
richtingen. Vla deze Naarderstraat (In westelijke richting) en Karei Doormanlaan (In zuidelijke richting, vla 
de N527) wordt ook aangesloten op het snelwegennet (Al en A27). 
Op basis van de bestaande wegenstructuur Is zodoende sprake van een goede ontsluiting van het 
projectgebled voor autoverkeer. 

Aan diezelfde Naarderstraat en Karei Doormanlaan bevinden zich ook halteplaatsen voor de 
busverbindingen richting Bussum (NS-statlon), Hilversum (NS-statlon) en het centrum van Hulzen. 

Verkeersgeneratie en -afwikkeling 
In het projectgebled bevindt zich momenteel een tuinperceel met een schuur van beperkte omvang. Het 
toevoegen van twee woningen leidt zodoende tot extra verkeersgeneratie. Deze Is berekend op basis van 
de CROW publicatie 381 van januari 2019. 

Op basis van de stedelijkheidsgraad 'sterk stedelijk' en ligging In 'rest bebouwde kom' is voor twee 
koopwoningen van het type 'twee-onder-een-kap' sprake van een gezamenlijke verkeersgeneratie van 
16,4 motorvoertuigen pet etmaal op een gemiddelde weekdag en 18,2 motorvoertuigen per etmaal op 
een werkdag. De werkdag Is zodoende maatgevend en leidt afgerond tot 19 extra motorvoertuigen per 
etmaal. Gelet op de bestaande ontsluitingsstructuur zoals In de vorige paragraaf beschreven kan van dit 
aantal gesteld worden dat dit opgaat In het algemeen, dagelijks verkeer. De ontwikkeling leidt niet tot 
knelpunten op dit gebied of tot benodigde Infrastructurele Ingrepen. 

Parkeren 
De ontwikkeling van twee woningen leidt behalve tot extra verkeer ook tot extra parkeerbehoefte. Op dit 
punt voldoet het plan aan de daarvoor geldende parkeernormen uit het vigerende bestemmingsplan. Op 
basis van artikel 4 uit dat plan, dient bij een woning te worden voorzien In 1,8 parkeerplaats. Zoals In 
hoofdstuk 2 omschreven, wordt In dit geval bij leder van de twee woningen voorzien In twee 
parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarmee wordt voorzien In voldoende parkeergelegenheid. 
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Conclusie 

Gelet op de berekende verkeersgeneratie en parkeerbehoefte, de bestaande wegenstructuur en het aan 

te leggen aantal parkeerplaatsen, is de conclusie dat het plan geen knelpunten kent op het gebied van 

verkeer en parkeren. 

4.3 Bedrijven en milieuhinder 

Beleid en normstelling 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milleugevoelige functies zoals woningen: 

• ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

• rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en milieugevoelige functies in 

voldoende mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en 

milieuzonering (editie 2009). 

Bij de ontwikkeling van woningen of andere gevoelige bestemmingen dient rekening te worden gehouden 

met eventuele milieuhinder als gevolg van (bedrijfs)activitelten. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet 

in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van de gevoelige bestemmingen sprake is van 

een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke 

functies wordt milieuzonering toegepast. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven 

en Milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende 

bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke 

bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op 

grond waarvan de categorie-indeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van 

het omgevingstype 'rustige woonwijk'. Bij een gemengd gebied kunnen de richtafstanden met één 

afstandsstap worden verlaagd. 

Onderzoek 

De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van twee woningen. Het projectgebied is gelegen in een 

woonstraat waarbij voor vrijwel alle woningen een reguliere woonbestemming is opgenomen. Van 

bedrijven of andere inrichtingen in de directe omgeving is geen sprake. 

Wel van belang is dat het naastgelegen wooncomplex een maatschappelijke bestemming kent en is 

aangewezen voor seniorenhuisvesting. Op basis van de maatschappelijke bestemming zijn hier ook 

andere maatschappelijke functies toegestaan. Hoewel dat ook functies kunnen zijn met een richtafstand, 

is in dit geval de bestaande woonbebouwing maatgevend voor de daadwerkelijke gebruiksmogelijkheden 

van het maatschappelijke bestemmingsvlak. 

Dit vlak wordt aan meerdere zijden, waaronder ook aan de zuidzijde, reeds omringd door woonpercelen 

met een woonbestemming. Dit betekent dat, ongeacht de mogelijkheden die de maatschappelijke 

bestemming biedt, de functie ter plaatse in ieder geval rekening dient te houden met deze bestaande 

woonbebouwing. De woningen achter het projectgebied, aan de Koningin Julianastraat, staan op 

identieke afstand van het wooncomplex met de maatschappelijke bestemming als de twee nieuwe 

woningen in de toekomstige situatie. De bestaande woningen achter het projectgebied zijn om die reden 

al maatgevend voor de gebruiksmogelijkheden binnen het maatschappelijke bestemmingsvlak. De 

realisatie van twee woningen binnen het projectgebied leidt om die reden niet tot een (verdere) 

beperking van de maatschappelijke mogelijkheden op het naastgelegen perceel. Andersom betekent dit 

ook dat ter plaatse van het projectgebied sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat. 
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Conclusie 
Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 

4.4 Wegverkeerslawaai 

Toetsingskader 
In het projectgebied worden 2 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Nieuwe woningen zijn in het kader 
van de Wet geluidhinder geluidgevoelige bestemmingen. Deze dienen getoetst te worden aan de normen 
van de Wet geluidhinder. 

Normstelling 
De regelgeving voor wegverkeerslawaai is vastgelegd in de Wet geluidhinder. Op grond van artikel 74 van 
deze Wet geldt dat iedere weg een geluidszone heeft. Uitzondering hierop vormen woonerven en 30 km/u 
wegen. Binnen de geluidszone dient de geluidsbelasting te worden getoetst aan de 
voorkeursgrenswaarde. Deze voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (Lden). Indien de grenswaarde van 
48 dB wordt overschreden kan door Burgemeester en Wethouders een hogere grenswaarde worden 
vastgesteld. Het verlenen van een hogere grenswaarde moet nader gemotiveerd worden. De hogere 
grenswaarde die wettelijk kan worden verleend is voor woningen in binnenstedelijke situaties maximaal 
63 dB. 

De planlocatie ligt binnen de geluidzone van één weg zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, namelijk de 
Karei Doormanlaan. De overige wegen betreffen allen 30 km/uur wegen. De Wet geluidhinder is daarvoor 
formeel niet van toepassing. Echter, omdat sprake is van strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan 
is in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening van belang of sprake is van een (akoestisch) 
acceptabel woon- en leefklimaat ter hoogte van de geprojecteerde gevoelige bestemmingen. Om dit te 
beoordelen dient ook de geluidbelasting ten gevolge van de relevante 30 km/uur wegen in beschouwing 
te worden genomen. 

Om bovenstaande redenen is in het kader van deze ruimtelijke onderbouwing een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar wegverkeerslawaai. 

Onderzoek 
Het onderzoeksrapport is opgenomen in bijlage 3. De resultaten zijn hieronder beknopt beschreven. 

Karei Doornmanlaan 
Het plangebied ligt op een afstand van 165 meter van de Karei Doornmanlaan. De 48 dB contour van deze 
weg ligt op een afstand van 115 meter. In de berekening van deze contour is geen rekening gehouden 
met de afschermende werking van de tussenliggende bebouwing. Hieruit wordt geconcludeerd dat de 
nieuwe woningen ver buiten de 48 dB contour zijn geprojecteerd. Hiermee wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde van de Wgh. 

De Ruyterstraat 
De De Ruyterstraat is een 30 km/uur weg en wordt beschouwd omdat het projectgebied hier direct aan 
grenst. Uit de berekeningen blijkt dat niet voldaan wordt aan de richtwaarde van 48 dB. Deze wordt op 
beide woningen overschreden. De maximale geluidbelasting op de rechterwoning bedraagt 54 dB en op 
de linkerwoning 53 dB. Op basis van de kwaliteitsindicatie van het RIVM is bij een geluidbelasting van 51 
dB - 55 dB sprake van een redelijke geluidkwaliteit. 

Het laten vaststellen van hogere grenswaarden is voor 30 km/uur wegen niet aan de orde. Het treffen van 
maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van de niet-gezoneerde De Ruyterstraat te reduceren 
buiten de woning, zoals het toepassen van bron- of overdrachtsmaatregelen, is gezien de situatie niet 
noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig. De gevels van de woning zullen qua geluidswering voldoen aan 
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het bouwbesluit. Hiervan zijn ook gevelberekeningen uitgevoerd, waaruit blijkt dat de vereiste 
binnenwaarde gehaald wordt. Deze berekeningen zijn bij de aanvraag gevoegd. 

Conclusie 
Het aspect wegverkeerslawaai staat de ontwikkeling van twee nieuwe woningen op het perceel De 
Ruyterstraat 18 niet in de weg. 

4.5 Ecologie 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming 
(hierna: Wnb) en het beleid van de provincie ten aanzien van de bescherming van dier- en plantensoorten 
en de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland de uitvoering van het plan niet in de weg staan. In 
elk geval moet aannemelijk zijn dat vergunning of ontheffing van de van de bij of krachtens deze wet 
geldende verbodsbepalingen kan worden verkregen voor de activiteiten die mogelijk worden gemaakt. 

Toetsingskader 
Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en 
plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke 
regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 

Gebiedsbescherming 
De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 
• Natura 2000-gebieden. 
• Natuurnetwerk Nederland (NNN); 
- Natura 2000-gebieden 
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk 
van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de 
leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke 
habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 
Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een 
passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan het plan 
worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 
• alternatieve oplossingen zijn niet voor handen; 
• het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en 
• de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft. 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden 
plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op 
soorten en habitats. 

- Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de 
provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen 
deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. 

Soortenbescherming 
In de Wnb wordt onderscheid gemaakt tussen: 
• soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn; 
• soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; en 
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• de bescherming van overige soorten. 

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

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

Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Noord-Holland 
In de provincie Noord-Holland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de 
bodem brengen van meststoffen. In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, 
daaronder begrepen het daarop 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 bijlage 3 bij deze verordening. Het betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, 
dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, kleine 
watersalamander, konijn, meerkikker, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige 
bosspitsmuis, veldmuis, vos en woelrat. 

Onderzoek 
Om de mogelijke effecten van het plan op het gebied van ecologie te onderzoeken, is een ecologische 
quick-scan uitgevoerd door Faunaconsult. Zij hebben op 10 december 2018 ook een veldinventarisatie 
uitgevoerd op de locatie en de directe omgeving. De resultaten zijn weergegeven in de ecologische quick-
scan die als bijlage 4 bij deze onderbouwing is opgenomen. De resultaten worden hieronder kort 
weergegeven. 

Gebiedsbescherming 
Het projectgebied bevindt zich op 1,3 kilometer van Natura 2000-gebied 'Eemmeer & Zoommeer 
zuidoever'. Natura 2000-gebied 'Naardermeer' ligt op een afstand van 5,7 kilometer en 'Markeermeer & 
IJmeer' ligt op 6,8 kilometer van het projectgebied. Natura 2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen' ligt op 
iets meer dan 8 kilometer van het projectgebied. Overige Natura 2000-gebieden liggen op meer dan 10 
kilometer afstand van het projectgebied. Van de hierboven genoemde Natura 2000-gebieden zijn 
'Naardermeer' en 'Oostelijke Vechtplassen' opgenomen in de zogenaamde PAS (Programma Aanpak 
Stikstof), omdat er meerdere stikstofgevoelige habitattypen voorkomen die te maken hebben met 
overbelasting door stikstof. Vanwege de afstand tussen de Natura 2000-gebieden en het projectgebied, 
in combinatie met de kleinschaligheid van de ingreep, worden geen significante stikstofdeposities in beide 
Natura 2000-gebieden verwacht. Ook op de Wetlands die deel uitmaken van sommige van deze Natura 
2000 gebieden ('Naardermeer,' 'Oostelijke Vechtplassen' en 'IJmeer') zijn geen negatieve effecten te 
verwachten. 
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Het dichtstbijzijnde onderdeel van het NNN ligt op circa 330 meter afstand van het projectgebied. 
Vanwege deze afstand zijn er geen negatieve effecten op het NNN te verwachten. 

Soortenbescherming 
Het projectgebied en de directe omgeving worden geschikt geacht voor diverse beschermde soorten. 
Door bij de werkzaamheden rekening te houden met voorzorgsmaatregelen kan overtreding van de Wnb 
voorkomen worden. Het gaat daarbij om onderstaande soorten en maatregelen: 

• Bij de werkzaamheden kunnen vaste voortplantings- en of rustplaatsen van algemene 
beschermde zoogdieren en amfibieën worden verstoord. Individuen kunnen hierbij worden 
verstoord en/of gedood. Voor deze algemeen voorkomende soorten (zogenaamde A-soorten), 
geldt in Noord-Holland een vrijstelling in geval van ruimtelijke ontwikkeling en beheer en 
onderhoud. Dit houdt in dat deze soorten verstoord mogen worden, zonder dat daar vooraf een 
ontheffing voor is verkregen. Wel geldt altijd de Zorgpiicht (artikel 1.11 Wnb); deze houdt in dat 
nadelige gevolgen voor dieren en planten altijd zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Om 
aan de algemene zorgplicht te voldoen, moeten dieren die tijdens de werkzaamheden worden 
aangetroffen, zo snel mogelijk naar een aangrenzende locatie buiten het projectgebied worden 
verplaatst. 

• Door vegetatie tijdens het broedseizoen te rooien, kunnen nesten van broedende vogels worden 
verstoord, hun jongen kunnen hierdoor te lang worden achtergelaten en eieren kunnen te lang 
niet worden bebroed. Ook kunnen vogels/nesten of jongen worden vernietigd. Vernietiging van 
vogelnesten is te vermijden, door de vegetatie buiten de periode 15 maart - 15 juli (het 
broedseizoen van de meeste vogels) te verwijderen. 

• De laanlinden ten westen van het projectgebied (aan De Ruyterstraat) maken mogelijk deel uit 
van een vaste vliegroute en foerageergebied van vleermuizen. Indien er vanaf het projectgebied 
buitenverlichting op deze lindes wordt gericht, kan dit een verstoring van de vliegroute 
opleveren. Dit kan voorkomen worden door binnen een afstand van 10 meter van deze bomen 
uitsluitend gebruik te maken van vleermuisvriendelijke buitenverlichting; van de bomen af 
omlaag gerichte straatverlichting of amberkleurige UV-vrije led armaturen. 

Conclusie 
De ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op beschermde gebieden of soorten. Daarbij dient 
rekening gehouden te worden met de omschreven voorzorgsmaatregelen. De Wet natuurbescherming 
staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 

4.6 Luchtkwaliteit 

Beleid en normstelling 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstelien van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 
milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 
(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel PM 
weergegeven. 

Tabel 4.2 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 
stof Toetsing van Grenswaarde 
stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie 40 pg/m^ 

fijn stof (PMio) jaargemiddelde concentratie 40 pg/m' 

24-uurgemiddelde concentratie max. 35 keer p.j. meer dan 
50 pg / m^ 

fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie 25 pg /m^ 
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Op grond van artikel 5.16 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 
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 

Besluit niet in betekenende mate 
In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen voor 
de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 
onderscheiden: 
• een plan heeft een effect van minder dan 3% van het jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PMio (= 

1,2 |ig/m^); 
• een plan 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 m^ bij één ontsluitingsweg en 200.000 m^ bij twee ontsluitingswegen. 

Onderzoek 
Het voornemen heeft betrekking op het realiseren van 2 woningen. Dit aantal valt ruim onder de 
drempelwaarde van 1.500 woningen, die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit. Het plan draagt dan ook niet in betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid 
stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. Er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving en nader 
onderzoek is niet noodzakelijk. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt inzicht gegeven in de luchtkwaliteit ter plaatse van 
het projectgebied. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2017 (www.nsl-monitoring.nl) 
die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Hieruit blijkt dat het 
jaargemiddelde van concentraties stikstofdioxide en fijn stof direct langs de Naarderstraat (maatgevende 
doorgaande weg in de directe omgeving van het projectgebied) onder de grenswaarden uit de Wet 
milieubeheer zijn gelegen. Omdat direct langs deze weg ruimschoots aan de grenswaarden wordt 
voldaan, zal dit ook ter plaatse van het projectgebied het geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende 
stoffen nemen immers af naarmate een locatie verder van de weg ligt. 

Conclusie 
Ter plaatse van het projectgebied is er sprake van een aanvaardbaar leefklimaat. Het aspect 
luchtkwaliteit staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 

4.7 Externe veiligheid 

Beleid en normstelling 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 
gekeken, namelijk: 
• bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 
• vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 
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 weergegeven met 
risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een 
groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke 
stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. 
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Onderzoek 
Volgens de professionele risicokaart zijn er In de omgeving van het projectgebled geen risicovolle 
Inrichtingen gelegen. Ook Is geen sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen of van bulsleldingen. 

Op ruimere afstand van het projectgebled bevindt zich bedrijventerrein Het Plaveen. Hier bevinden zich 
enkele risicovolle Inrichtingen (drie tankstations, een gasdrukmeet- en regelstatlon en het bedrijf 
International B.V.) en een bulslelding van de Gasunie. Gezien de afstand tot het projectgebled ( > 600 m) 
ligt het projectgebled bulten de PRIO® risicocontour of het Invloedsgebled van bovenstaande 
risicobronnen. 

Conclusie 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

4.8 Water 

Waterbeheer en watertoets 
Het projectgebled ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 
verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Waternet voert taken uit In 
opdracht van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De voorgenomen ontwikkeling is getoetst aan het 
beleid van dit waterschap. 

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

Europa: 
• Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Nationaal: 
• Nationaal Waterplan (NW) 
• Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21) 
• Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
• Waterwet 
Provinciaal 
• Provinciaal Waterplan 
Rijkswaterstaat 
• Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016 -2021 (Bprw 2016-2021) 
Waterschap AGV: 
• Waterbeheerplan Amstel, Gooi en Vecht 2016-2021 (WBP 2016-2021) 
Gemeentelijk 
• Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Hulzen 2016-2025 

Rijkswaterstaatsbeleld 
Het Gooimeer en de Haven zijn onderdeel van de Randmeren Zuid. Dit Is een KRW waterllchaam, met 
doeltype M14. De fysische kwaliteit, met name de fosfaat en nitraat belasting Is de laatste jaren sterk 
verbeterd, maar de ecologische waterkwaliteit wordt nog steeds als matig beoordeeld. De prognose Is dat 
In 2027 het Goed Ecologisch Potentieel van het doeltype behaald zal worden, met betrekking tot de 
ecologische parameters. In het Bprw 2016-2021 zijn geen specifieke maatregelen bepaald voor het 
Gooimeer. De komende jaren wordt er een nieuw pellbeslult voorbereid om een flexibeler peilbeheer In 
het IJsselmeergebied te kunnen voeren om zo over voldoende zoetwater te kunnen beschikken. Dit Is In 
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het kader van het Deltaprogramma Zoetwatervoorziening. 

Waterschapsbeleid 
Het Waterbeheerplan 2016-2021 bouwt voort op het plan voor de periode 2010-2015 en houdt tegelijk 
rekening met nieuwe ontwikkeling. Het waterbeheerplan is op 8 oktober 2015 goedgekeurd door het 
Algemeen Bestuur van het waterschap en is vanaf 1 januari 2016 van kracht. 
In het Waterbeheerplan 2016-2021 beschrijft het waterschap wensbeelden per thema voor 2030, en 
daaruit afgeleid doelen voor de planperiode 2016-2021 op hoofdlijnen. Hierin staat wat het waterschap 
doet aan veiligheid, de beschikbaarheid van voldoende en schoon water, en aan efficiënte zuivering van 
afvalwater. Ook zet het waterschap zich in voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en de natuur. 
Het waterschap wil bereiken dat mensen zich bewuster worden van het belang van een veilig en 'robuust' 
(toekomstbestendig) watersysteem. Het waterschap wil open en toegankelijk zijn, actief naar 
samenwerking zoeken en de dialoog aangaan. De strategische uitgangspunten voor de langere termijn 
(2030) zijn: 

Samenbrengen van alle regionale waterbeheertaken in één regionale waterautoriteit;' 
Een klimaatbestendig en daarmee waterrobuust gebied; 
Steden die beter bestand zijn tegen extreme regenbuien, wateroverlast, overstromingen, hitte en 
droogte; 
Een omgeving die zich bewust is van waterveiligheid; 
Water dat overal in het gebied geschikt is voor de vastgestelde gebruiksfunctie; 
Gebruik van afvalwater als grondstof en bron voor energie en water; 
Gebruik van vernieuwende oplossingen vanuit samenwerking met kennisinstellingen, andere 
overheden en marktpartijen; 
Vermindering van regeldruk en vergroting van kosteneffectiviteit voor burgers en bedrijven; 
Afstemming over alle watertaken per stroomgebied (i.e. Rijn-West); 
Behoud van de zelfstandige bevoegdheid. 

Gemeentelijk beleid 
Het stedelijk Waterplan Huizen 2016-2025 biedt een visie op het watersysteem in de planperiode. In het 
Waterplan is de huidige watersituatie vastgelegd en zijn verbeterpunten benoemd. Dit heeft geleid tot 
een aantal maatregelen die door de gemeente binnen de planperiode tot uitvoer zullen worden gebracht. 
Het streven is een goed functionerend stedelijk watersysteem en een vergroting van de ecologische 
waarde en daarmee de belevings- en gebruikswaarde van het water. 
In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2025 is een belangrijk beleidsuitgangspunt het klimaatbestendig 
maken van Huizen. In de toekomst zullen door klimaatverandering regenbuien extremer worden en 
daarnaast langere periodes van droogte ontstaan. Om wateroverlast, droogte en hittestress te 
verminderen wordt er ingezet op het zoveel mogelijk lokaal vasthouden van hemelwater, zonder dat er 
wateroverlast ontstaat. Bij nieuwbouw dient het hemelwater op eigen terrein verwerkt te worden, daar 
waar dit technisch mogelijk is. Daarvoor dienen verharde oppervlakken beperkt te worden en 
bijvoorbeeld waterdoorlatend uitgevoerd te worden. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld groene daken 
worden toegepast. 

Huidige situatie 
Algemeen 
Het projectgebied ligt ten westen van het centrum van Huizen. Het projectgebied waar de woningen 
gepland zijn, is grotendeels onverhard met uitzondering van de aanwezige schuur. Binnen het 
projectgebied is geen oppervlaktewater aanwezig. 

Bodem en grondwater 
De maaiveldhoogte ligt gemiddeld op circa NAP + 5,50m. Het projectgebied is gelegen in bebouwd gebied 
en niet gekarteerd. 
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Veiligheid en waterkeringen 
Het projectgebied is niet gelegen binnen de kern- of beschermingszone van een w/aterkering. 

Afvalwaterketen en riolering 
In de huidige situatie is het projectgebied niet aangesloten op de gemeentelijke riolering. 

Toekomstige situatie 
Algemeen 
In de toekomstige situatie is de realisatie van 2 woningen beoogd. Indien het verhard oppervlak met meer 
dan 1.000 m^ toeneemt, moeten er volgens de Keur van het waterschap watercompenserende 
maatregelen genomen worden. De eis van het waterschap is dat 10% van de toename in verharding 
gecompenseerd dient te worden. Aangezien in dit geval de twee percelen samen een oppervlakte van 525 
m^ hebben, is in geen geval sprake van een toename aan verhard oppervlak met meer dan 1.000 m^. 
Compenserende maatregelen kunnen om die reden achterwege blijven. 

Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, nlet-
uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. 

Veiligheid en waterkeringen 
De ontwikkeling heeft geen invloed op de waterveiligheid in de omgeving. 

Afvalwaterketen en riolering 
Conform de Leidraad Riolering en vigerend Waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een 
gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie 
terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor hemelwater 
wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
• hemelwater vasthouden voor benutting; 
• (in-) filtratie van afstromend hemelwater; 
• afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater; 
• afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI. 

Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling voldoet aan het beleid van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het 
aspect water vormt om die reden geen belemmering voor het voorliggende plan. 

4.9 Bodemkwaliteit 

Beleid en normstelling 
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een ontwikkeling rekening te worden 
gehouden met de bodemgesteldheid in het projectgebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken 
of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake Is 
van een saneringsnoodzaak. Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot 
oude gevallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. 
Nieuwe functies dienen bij voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde 
gebruik. 
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Onderzoek en conclusie 

Om de bodemkwaliteit ter plaatse van het projectgebied in beeld te brengen, is door Hoste Milieutechniek 

BV een bodemonderzoek uitgevoerd. Het bodemonderzoek is uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5740. 

Voorafgaande aan de veldwerkzaamheden is een historisch vooronderzoek op basisniveau uitgevoerd, in 

overeenstemming met de NEN 5725. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, is aansluitend ook 

een aanvullend onderzoek uitgevoerd. De volledige onderzoeksrapportage van deze stappen samen is 

opgenomen als bijlage 5 bij deze onderbouwing. 

Tijdens het verrichten van de boringen is gebleken dat de grond bestaat uit zand tot 5 m-mv. Plaatselijk, 

In de meest zuidoostelijke hoek van de locatie, bestaat de grond van 0,0 tot 1,0 m-mv. uit klei. Op maaiveld 

en in het opgehoorde bodemmateriaal zijn geen (mogelijk) asbesthoudende materialen aangetroffen. 

Uit de analyseresultaten blijkt het volgende: 

• Plaatselijk, in de zuidoosthoek van de onderzoekslocatie, is een sterke verontreiniging met PAK 

aangetoond in de zandige bovengrond. In totaal betreft het maximaal 8 m3 sterk verontreinigde 

grond. 

• De overige onderzochte zandige bovengrond is licht verontreinigd met verschillende zware 
metalen, minerale olie, PCB en bestrijdingsmiddelen. 

• De ondergrond is niet verontreinigd met de onderzochte parameters. 

• Het grondwater bevindt zich op 3,5 m-mv en is licht verontreinigd met barium. 

Conform het BBK worden de bovengrond indicatief gekwalificeerd als 'niet toepasbaar'. De ondergrond 

wordt gekwalificeerd als 'vrij toepasbaar'. 

In algemene zin geldt dat indien de gemiddelde grondconcentratie van een verontreinigende parameter 

in 25 m^ grond en/of de gemiddelde grondwaterconcentratie van een verontreinigende parameter in 100 

m' bodem, de interventiewaarde van die parameter overschrijdt, er in het kader van de Wet 

bodembescherming sprake is van een "geval van ernstige bodemverontreiniging". Een 'ernstige 

bodemverontreiniging' dient in principe gesaneerd te worden. In bepaalde gevallen kan bij lagere 

concentraties en geringere omvang toch sprake zijn van een 'ernstig geval'. 

De aangetoonde verontreiniging met PAK op de onderzoekslocatie heeft een omvang van ongeveer 8 m^. 

Dit betekent dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De 
onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot vervolgonderzoek en/of sanerende maatregelen en 

vormen geen belemmering voor het beoogde gebruik. 

De verontreiniging met PAK van ongeveer 8 m' zal voorafgaand aan of uiterlijk bij de realisatie van de 
woningen worden verwijderd. 

4.10 Archeologie en cultuurhistorie 

Erfgoedwet 

Sinds 1 juli 2016 is de Wet op de archeologische monumentenzorg vervangen door de Erfgoedwet. De 

uitgangspunten uit het 'Verdrag van Malta' blijven in de Erfgoedwet de basis van de Nederlandse omgang 

met archeologie. De Erfgoedwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de 

inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. Voor gebieden waar 

archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische 

waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch 

onderzoek te worden uitgevoerd. 

Rho adviseurs voor leefruimte 021806.20161491 



Zaak- en documentnummer: Z.070130 / D.899068

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

32 

De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te 
worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische 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 
waarden als behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden behoort. 

Besluit ruimtelijke ordening 
Op basis van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient bij ruimtelijke ontwikkelingen een beschrijving 
te worden gegeven van de aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden van het 
projectgebied. 

Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie 
De provincie Noord-Holland heeft een Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie waarop te 
onderscheiden landschapstypen worden weergegeven. Het projectgebied is gelegen in het als stedelijk 
gebied aangemerkt gebied. Ter plaatse zijn geen landschapstypen met bijbehorende waarden 
onderscheiden. 

Beleidsnota Archeologie gemeente Huizen 2009 
De gemeente Huizen heeft in de Beleidsnota Archeologie gemeente Huizen 2009 het archeologiebeleid op 
gemeentelijk niveau uiteengezet. Het beleid is geformuleerd vanuit de overtuiging dat de lokale overheid 
het publieke belang van het kwetsbare en waardevolle archeologisch erfgoed dient te behartigen. 
Onderhavig projectgebied is gelegen in een zone waar een archeologische verwachtingswaarde geldt. 
Deze verwachtingswaarde is dusdanig, dat ontwikkelingen die niet groter zijn dan 2.500 m^ of niet dieper 
reiken dan 40 cm onder maaiveld, vrijgesteld zijn van archeologisch onderzoek. Dit blijkt ook uit de 
uitsnede van de archeologische beleidskaart die in figuur 4.1 is opgenomen. 

Archeologische verwachtingsgebieden 

«an 2540 «r« é*pm 4ir 40 om 

Figuur 4.1 Uitsnede archeologische beleidskaart 

Aangezien de ontwikkeling niet groter is dan de drempelwaarde van 2.500 m^ kan archeologisch 
onderzoek achterwege blijven. 

Conclusie 
De aspecten archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor dit plan. 
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4.11 Planologisch relevante leidingen 

Beleid en normstelling 
Rond planologisch relevante leidingen dient rekening te worden gehouden met zones waarbinnen 
mogelijke beperkingen gelden (belemmeringenzones). 

Onderzoek en conclusie 
Binnen het projectgebied en in de directe omgeving zijn geen planologisch relevante buisleidingen, 
hoogspanningsverbindingen of straalpaden aanwezig. Het aspect kabels en leidingen staat de beoogde 
ontwikkeling niet in de weg. 

4.12 Vormvrije m.e.r-beoordeling 

Toetsingskader 
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
het omgevingsvergunning planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor 
deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd 
gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan 
of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 
bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 

• de kenmerken van de projecten; 
• de plaats van de projecten; 
• de kenmerken van de potentiële effecten. 

Onderzoek en conclusie 
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject mer-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft 
op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen 
omvat (Besluit milieueffectrapportage. Bijlage onderdeel D11.2). Bij deze ontwikkeling worden twee 
woningen gerealiseerd binnen een traditioneel woongebied. 
Dit project is daarmee niet alleen te kleinschalig om aan te merken als stedelijke ontwikkeling, ook de 
ligging ervan geeft geen aanleiding om het aan te merken als stedelijk ontwikkelingsproject. Bij deze 
ruimtelijke onderbouwing is daarom geen m.e.r.-beoordeling of m.e.r.-beoordelingsbesluit noodzakelijk 
conform het Besluit m.e.r. 
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Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

Tussen de gemeente Huizen en de initiatiefnemer zijn afspraken gemaakt over de kosten die met de 
omgevingsvergunningprocedure en de realisatie van de twee woningen gemoeid zijn. Door afspraken te 
maken over de leges (voor de omgevingsvergunningprocedure), een planschade-overeenkomst af te 
sluiten (in het geval van mogelijke planschade) en afspraken te maken over eventuele kosten voor herstel 
of aanpassing van het openbaar gebied, wordt de gemeente in haar (mogelijke) kosten voor dit project 
gedekt door de initiatiefnemer. 

Met de realisatie zelf zijn verder geen gemeentelijke kosten gemoeid, zodat met bovenstaande de 
economische uitvoerbaarheid voldoende is aangetoond. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan 
De beoogde ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan (zie hoofdstuk 1). Op grond 
van artikel 2.12 Wabo kan door middel van een omgevingsvergunning afgeweken worden van het 
geldende bestemmingsplan. Een belangrijke voorwaarde om te mogen afwijken is dat er wordt 
aangetoond dat de beoogde ontwikkeling niet in strijd is met de beginselen van een goede ruimtelijke 
ordening. Deze ruimtelijke onderbouwing toont aan dat de beoogde ontwikkeling voldoet aan de eisen 
van een goede ruimtelijke ordening. 

Procedure 
Bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is de uitgebreide Wabo-
procedure van toepassing. Bij de uitgebreide procedure moet binnen 6 maanden op een aanvraag worden 
beslist. Bij afwijken van het bestemmingsplan moet de gemeenteraad een verklaring van geen 
bedenkingen afgeven voordat het college van B&W op de aanvraag kan beslissen. In dit geval wordt een 
verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad van Huizen gevraagd nadat de aanvraag in 
behandeling is genomen. 
Tegen een omgevingsvergunning kan door belanghebbenden in twee instanties beroep worden Ingesteld, 
eerst bij de Rechtbank en in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Hoofdstuk 6 Conclusie ruimtelijke onderbouwing 

Aanleiding 

Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevingsvergunning met 

toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, waarmee de realisatie van twee woningen 

aan de De Ruyterstraat 18 in Huizen mogelijk wordt gemaakt. Dit is conform het vigerende 

bestemmingsplan namelijk niet toegestaan. 

Afweging 

De ontwikkeling vindt plaats in een regulier woongebied. De functie wonen is om die reden passend in de 

omgeving. Het plan sluit door de positionering, maatvoering en het ontwerp van de bebouwing en de 

inrichting van het projectgebied goed aan op de omliggende bebouwing en het straatbeeld. 

Ook sluit de ontwikkeling aan bij de relevante beleidsuitgangspunten op Rijksniveau en op provinciaal en 

gemeentelijk niveau. 

De uitvoerbaarheid van het project is verder aangetoond door onderzoek te doen naar de relevante 

omgevingsaspecten. Hieruit komen geen belemmeringen naar voren voor de uitvoering van de 

ontwikkeling. 

Conclusie 

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goede ruimtelijke 

ordening. 
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