
Agenda bijeenkomst werkgroepen 

“Stedenbouw & Groen” en “Verkeer”
1. Welkom

2. Terugkoppeling vragen uit het overleg van 18 oktober 2018

3. Planning

4. Inhoud van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen



verkenning stedenbouwkundige structuur



2. Terugkoppeling van vragen

- terugkoppeling van ingebrachte opmerkingen



verkenning verkaveling



Woningbouw & groen voor de planlocatie

 Dichtheid in relatie tot bebouwingstype

o hoog langs de snelweg en laag tegenover de bestaande buurt

Er wordt – voor zover dat van toepassing is - hoger gebouwd langs de snelweg 

en lager aan de grenzen van de wijk

wat is de relatie met de druk op de voorzieningen

de gemeente heeft aangegeven dat er in principe geen problemen te verwachten 

zijn, maar dat zij daar nadrukkelijk nog wel aandacht zal besteden aan deze 

zaken bij de plannen dienaangaande voor de gehele gemeente. 

• Inrichting wegprofiel

Stedenbouwkundig zijn er verschillende mogelijkheden, voorstel van 
stedenbouwkundige is voorhanden, maar kan worden aangepast.

• Bouwhoogte

De vraag was hoe de bouwhoogte zou zijn. Dit krijgt een invulling in het SPvE. Insteek is 
dat hoger gebouwd kan worden aan de snelweg en lager ter plaatse van de aansluiting 
met het Componistenkwartier.







 Parkeren -> eventueel onder geluidswoningen

Parkeren wordt opgelost voor een deel grenzend aan de A1 en voor het overige in het

plan. Er zullen nog keuzes moeten worden gemaakt of dat langs de straat zal

gebeuren of dat er wordt gewerkt met parkeerkoffers. Vooralsnog wordt van de

laatste variant uitgegaan.

 Waar kijk je op uit vanuit het Componistenkwartier

o Bestaande bomen/groen handhaven

Het bestaande groen al waar mogelijk wordt opgenomen in de verkaveling. 

Wanneer het “monumentaal groen” betreft, zal dat sowieso worden gehandhaafd.

• Hoge parkeernorm in het gebied, zeker 2 parkeerplaatsen per woning

In het vlekkenplan van het SPvE zal een parkeeroplossing worden opgenomen 
overeenkomstig de vigerende normering van de gemeente Gooise Meren. Vooralsnog 
wordt – als eerder opgemerkt - gedacht aan parkeerkoffers.

• woningen voor het 55+ segment

Bij de uitwerking van het SPvE bezien of en in welke mate appartementen kunnen 

worden



verkenning tuinen aan verbreed water



• geluidsreflectie van de afschermende voorzieningen/woningen naar de andere
zijde van de snelweg
Dit onderwerp heeft de aandacht en er zal gezorgd worden voor een absorberende
zijde aan de kant van de A1. Absorptie wordt toegepast in de rechte bouwvlakken
door bijvoorbeeld het gebruik van akoestische steen of andere geluidsabsorberende
materialen.

Schuine/hellende (dak)vlakken maken het geluid diffuus en voorkomen daarmee 
geluidsreflectie naar woningen aan de overzijde van de weg. De aanwezigheid en 
handhaving van groenblijvende begroeiing tussen weg en woningen zorgen nu 
ook al voor veel absorptie.



Verkeer  voor de planlocatie

• Directe aansluiting via Givaudan naar rijksweg

RWS heeft aangegeven dat een directe aansluiting niet aan de orde is en zal zijn. Dat is 
onbespreekbaar .

• Geen autoverkeer van nieuwe wijk door bestaande wijk / geen sluipweg creëren Vanuit 

het aantal verkeersbewegingen kan het Componistenkwartier worden ontzien. De vraag 

moet nog wel worden beantwoord in hoeverre dat wenselijk is. Meer verdelen spreidt 

ook de aantallen meer. Met name op dit onderdeel zijn we benieuwd naar uw mening.

• Een extra ontsluiting naast (tweemaal) Huizerstraatweg en Oud Blaricummerweg via de 
Beethovenlaan (langs de sportvelden) is een serieuze optie

Dit is, zoals vorige keer genoemd, een serieuze mogelijkheid. De ruimte is beperkt, maar
wellicht kan er worden verruimd. Eenrichtingsverkeer voor auto's over deze ontsluiting is 
ook een mogelijkheid. Deze ontsluiting is in ieder geval ook in beeld als fietsontsluiting. 
Voordeel is dat er meer spreiding plaatsvindt en deze ontsluiting de Huizerstraatweg wat 
ontlast. De mate waarin dat het geval zal zijn,is afhankelijk van een- of tweerichtingsverkeer 
en van de ligging van een “verkeerskundige knip” in het plangebied.

 Veel fietspaden -> ontsluitingen

prima voorstel, dat zal worden meegenomen bij de uitwerking.





• Goede fietspaden + ontsluitingen op veel plekken (niet voor auto’s)

Zal worden meegenomen

• Nieuwe wijk in 2-en splitsen door een “verkeersknip” op te nemen

Het verdelen van verkeer draagt bij aan een oplossing; dit onderwerp wordt 
meegenomen in de uitwerking. Wanneer je sluipverkeer wilt voorkomen wordt een 
“knip” nodig geacht. Verder maakt het aanbrengen van een verkeersknip het 
mogelijk om de de totale hoeveelheid verkeer over de ontsluitingen te kunnen 
doseren.

Tot slot zal een “knip” voor verbetering van de leefbaarheid binnen het plangebied.

• Wel / geen middenontsluiting creëren / Spreding

spreiding maakt dat het aantal bewegingen meer wordt verdeeld. De meningen van 
omwonenden over het al dan niet realiseren van een middenontsluiting zijn 
verdeeld. Een middenontsluiting kan in beginsel, maar heeft een duidelijke relatie 
met het aanpassen van de ontsluiting van de hockeyclub. Daarnaast behoeft het ook 
nader onderzoek t.a.v. het draaien van velden, de breedte van zo’n weg. 

• Hoe zouden aansluitingen op de Huizerstraatweg er uit kunnen zien

de ontsluiting dichtbij het viaduct is gevaarlijk door de onoverzichtelijke situatie. De 
andere ontsluiting ligt beter, daar is ook meer ruimte om een verkeersveilige 
oplossing te maken.





• Aansluiting aan zijde Oud Blaricummerweg
De aansluiting loopt via de bestaande route, welke iets verbreed wordt. Fietsen 
kan ook via diezelfde ontsluitingsweg. Een aansluiting op de Oud Blaricummerweg 
kan worden gerealiseerd middels een gelijkvloerse T-splitsing of via een 
inritconstructie met verhoging.

 Een variant: een ontsluitingsweg niet aan de grens van het plangebied langs de A1,

maar meer naar binnen.

De onderbrekingen zorgen niet direct voor geluidslekken. Dit aspect is een 
ontwerpopgave waarbij doorgangen alleen op maaiveldniveau plaatsvinden in 
een zgn. bajonetoplossing (afscherming door tweede lijn) en absorberende 
materialen in de openingen, etc.
Een weg door het plangebied kan, maar er zijn diverse argumenten om de weg niet 
aan de binnenzijde van het plangebied te (willen) realiseren: 
- stedenbouwkundig fraaier; daarmee ontstaat er geen tunnel aan de A1 zijde
- minder auto’s binnen het plangebied, maar wel daarbuiten;
- beter voor de verkeersveiligheid binnen het plangebied;
- minder geluid binnen het plangebied;



geluidwerende woning naast poort met aan- en opbouwopties



verkenning verkaveling



3. Planning



Jaar 2018 2019

Maand augustus september oktober november december januari

Week

Datum 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-6 7-13 14-21 21-28

Vakantie- en feestdagen (regio noord)

Projectmijlpalen Bijzonderheden en aandachtspunten

SPvE gereed 14-dec

Collegevoorstel gereed 7-dec

Particiaptieproces Bijzonderheden en aandachtspunten

Keukentafelgesprek wethouder(s) 11

Bijeenkomst Klankbordgroep 20-sep 18-okt 9-nov 11-jan

Bijeenkomst werkgroep Verkeer 10-okt 30-okt

Bijeenkomst werkgroep Wonen en groen 10-okt 30-okt

Terugkoppelbijeenkomst 22-nov

Website BORgronden 4-sep 8-okt 6-nov 29-nov 11-jan

Website gemeente Gooise Meren 6-sep 8-nov 11-jan

Nieuwsbrief 13-sep 7-nov

Advertentie/redactioneel stukje in Naarder Nieuws

Met name doorplaatsing artikel Naarder Nieuws 
op de webiste. En eventuele links naar 
raakvlakprojecten (bv. mobiliteitsvisie, Givaudan) 
en publicatie raadsvragen. 14-sep 8-nov 11-jan

Redactionele pagina Naarder Nieuws

1e keer met overzicht proces tot nu toe en 
proces dat komen gaat. Let op: hierbij heel goed 
duiden wat deel van gemeente en wat deel van 
VOF is.

5-sep 8-nov 11-jan

Facebook 
Beperkte inzet, omdat helder moet blijven dat de 
gemeentelijke rol is.

Ondersteunend aan participatieproces Bijzonderheden en aandachtspunten

Bijpraten wethouders 4-sep

Raadsinformatiebrief 10-sep

Raads-/commissie-informatiebijeenkomst 27-sep

Raakvlakken Bijzonderheden en aandachtspunten

Gemeentelijk mobiliteitsvisie/verkeersplan

Vergunning Givaudan



4. Opzet Stedenbouwkundig Programma Van Eisen (SPvE)

BORgronden



Hoofdstuk 1 Inleiding 
1.1 Aanleiding en initiatief 
1.2 Doel  

Formulering ruimtelijk en functioneel toetsingskader voor het ontwerp- en 
ontwikkelingsproces in de volgende procesfase. 

1.3 proces en planning 

- Planproces

- Participatieproces/Planologisch juridisch proces

- Planning

- Leeswijzer



Hoofdstuk 2 Huidig plangebied en omgeving 
2.0  beschrijving omgeving plangebied 
2.1 grenzen plangebied 
2.2 geschiedenis plangebied 
2.3 eigendomssituatie 
2.4 huidig gemeentelijk, regionaal, provinciaal en nationaal en juridisch 

beleidskader voor het plangebied 
- Gemeentelijk ruimtelijk en functioneel beleid
- Bestemmingsplan
- voorzieningen

2.5 beschrijving bestaande situatie binnen plangrenzen 
- bebouwing
- waterhuishouding
- flora en fauna
- bomeninventarisatie
- …

2.6 archeologie en cultuurhistorie 
2.7 geluidhinder 
2.8 luchtkwaliteit  
2.9 externe veiligheid 
2.10 geur 
2.11 kabels en leidingen 



Hoofdstuk 3  Aandachtspunten/uitgangspunten SPvE, 

3.0 meegegeven kaders gemeenteraad 
3.1 resultaten uit participatie,  
3.2 bestemmingen (functies) met bijbehorende oppervlakten 
3.3 bouwprogramma  
3.4 relatie nieuwe invulling plangebied met omgeving 
3.5 verkeersafwikkeling 
3.6 waterhuishouding 
3.7 flora en fauna 
3.8 inrichting openbare ruimte 
3.9 duurzaamheid, gezondheid-aspecten en milieu-effecten van de 

ontwikkeling  
- energieprestatie
- gezondheidsaspecten
- geluidhinder
- luchtkwaliteit
- bodemkwaliteit
- externe veiligheid
- flora en fauna
- geur
- kabels en leidingen



Hoofdstuk 4 hoofdplanstructuur 

4.1 woningbouwprogramma  
4.2 verkeersafwikkeling en parkeren 
4.3 waterstructuur en waterhuishouding 
4.4 groenstructuur, flora en fauna 
4.5 inrichting openbare ruimte 
4.6 uitwerkingssuggestie met sfeerbepaling. 

Hoofdstuk 5 onderzoek en haalbaarheid 

BIJLAGEN 

Alle milieuonderzoeken gebaseerd op het SPvE 
gemeentelijke toets op milieuonderzoek 
Clickmelding 

COLOFON 




