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1 Inleiding
De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om een gebied rondom het Naardermeer
te ontwikkelen tot natuurgebied (de ‘schil rond het Naardermeer’). In de vigerende
bestemmingsplannen heeft een deel van het plangebied een agrarische bestemming.
Daarnaast ligt op een deel van de gronden met een natuurbestemming een
functieaanduiding ‘agrarisch’, waarmee beperkt agrarisch gebruik mogelijk is. Om het
natuurgebied volledig te kunnen ontwikkelen stelt de provincie een inpassingsplan op
waarin het gebied een volledige natuurbestemming krijgt. De agrarische
bestemmingen/functieaanduidingen komen dan te vervallen. Deze bestemmingswijziging
maakt het mogelijk om circa 223 hectare grond die momenteel nog (deels) in agrarisch
gebruik is om te vormen naar natuur. Om het milieu een volwaardige plaats te geven in de
besluitvorming van het inpassingsplan, moet worden getoetst of in het kader van deze
ontwikkeling een milieueffectrapportage1 nodig is. Uit het Besluit milieueffectrapportage
(Besluit m.e.r.) volgt dat voor deze ontwikkeling een m.e.r.-beoordeling moet worden
uitgevoerd. In deze aanmeldingsnotitie is de m.e.r.-beoordeling van de voorgenomen
activiteit opgenomen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de voorgenomen activiteit
(hoofdstuk 2), de m.e.r.-procedure (hoofdstuk 3) en de potentiële effecten van de
voorgenomen activiteit (hoofdstuk 4).

2 Voornemen
Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor natuur in laagveen moerassen.
Het Naardermeer behoort tot de belangrijkste laagveenmoerassen van Nederland en vormt
de bakermat van de natuurbescherming in Nederland. Het gebied is begrensd als
Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is aangewezen als Natura 2000-gebied. De realisatie
daarvan is de verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland. De provincie heeft met
het Rijk afgesproken dat in 2027 de realisatie van het NNN afgerond is.

Rondom het Naardermeer ligt de zogenaamde schil, die begrensd is als NNN en Natura
2000. Dit gebied is van groot belang als hydrologische buffer rondom het Naardermeer.
Voorwaarde voor het goed functioneren van deze buffer is een hoogwaardige inrichting en
beheer als natuurgebied met een hoger waterpeil. Tevens moet de agrarische belasting en
stikstofdepositie worden teruggedrongen. Voor het duurzaam in stand houden van het
Naardermeer is het juiste waterpeil en herstel van de invloed van voedselarm schoon
kwelwater belangrijk. De meeste percelen in de schil zijn reeds verworven, enkele cruciale
schakels hierin ontbreken nog. Hier vinden nu nog bedrijfsmatige agrarische activiteiten
plaats, die realisatie van de natuur (laagveen en rietmoeras) verhinderen. Dit natuurdoel valt
niet te combineren met bedrijfsmatige agrarische activiteiten. De desbetreffende percelen
zullen derhalve aan de bedrijfsmatige inzet ten behoeve van landbouwproductie worden

1 Milieueffectrapportage wordt afgekort als m.e.r. als het om de procedure gaat en als MER als het om het rapport
gaat.
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onttrokken.

Figuur 2.1: Luchtfoto Schil Naardermeer. Rood is de begrenzing van het projectgebied van het
inpassingsplan.
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3 Toets aan het Besluit m.e.r.

3.1 Welke m.e.r.-procedure is van toepassing
Het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) is ontwikkeld om het milieu een volwaardige
plaats in de besluitvorming te geven.
Hier bestaat geen plicht tot het maken van een milieueffectrapport voor het ontwerp-PIP op
grond van artikel 7.2a, eerste lid, van de Wet milieubeheer juncto artikel 2.8, eerste lid, van
de Wet natuurbescherming, omdat sprake is van een plan dat direct verband houdt met of
nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied.
Een verplichting tot het maken van een m.e.r. kan daarnaast ook voortvloeien uit artikel 7.2
van de Wet milieubeheer. Voor een aantal activiteiten geldt een zogenoemde m.e.r.-plicht
(C-lijst in het Besluit m.e.r.). Deze activiteiten worden gekenmerkt door het feit dat zij over
het algemeen belangrijke nadelige milieugevolgen hebben. Voor andere activiteiten geldt
dat zij afhankelijk van de omstandigheden nadelige milieugevolgen kunnen hebben (D-lijst
in het Besluit m.e.r.). Voor deze laatste activiteiten geldt een zogenaamde m.e.r.-
beoordelingsplicht.

Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) geeft aan of voor een project een m.e.r.-
(beoordelings)plicht van toepassing is. De onderhavige ontwikkeling betreft de realisatie van
een natuurgebied, wat als activiteit is opgenomen in de D-lijst onder categorie D9 (Een
landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan, zie tabel 3.1).

Het Besluit m.e.r. geeft onder ‘gevallen’ per activiteit aan wat de relevante (indicatieve)
drempel is voor een m.e.r.-(beoordelings)plicht. Met de ontwikkeling van de schil rondom
het Naardermeer worden de (indicatieve) drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.
overschreden (zie kader 3.1). Indien een activiteit een omvang heeft die boven de
drempelwaarden ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de Europese richtlijn
milieueffectbeoordeling te worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de
activiteit voor het milieu kunnen worden uitgesloten, een zogenaamde 'm.e.r.-beoordeling'.
Pas als is vastgesteld dat belangrijk nadelige gevolgen zijn uitgesloten, geldt voor de
activiteit geen verdere m.e.r.-plicht.

KADER 3.1: BOVEN OF ONDER DE DREMPELWAARDE?
Binnen het plangebied zijn drie gebieden te onderscheiden:
1) gebieden met de bestemming Agrarisch;
2) gebieden met de bestemming Natuur en;
3) gebieden met de bestemming Natuur met functieaanduiding ‘agrarisch’.

In het kader van het Besluit m.e.r. is het relevant om te bepalen welke gebieden meetellen
om te bepalen of de activiteit boven of onder de (indicatieve) drempelwaarde ligt. In
onderstaande tabel zijn de oppervlaktes van de gebieden opgenomen.

Tabel K3.1: oppervlakte bestemmingen binnen het plangebied Schil Naardermeer
Bestemming Agrarisch 35 ha
Bestemming Natuur 243 ha
Bestemming Natuur met functieaanduiding ‘agrarisch’ 188 ha
Totaal oppervlak 466 ha

Het Besluit m.e.r. hanteert als drempel tussen ‘vormvrije’ en ‘reguliere’ m.e.r.-beoordeling:
een functiewijziging met een oppervlakte van 125 hectare. Gebieden waar reeds een
bestemming Natuur voor geldt, worden niet meegerekend als gebieden waar een
functiewijziging wordt doorgevoerd. Dit geldt wel voor gebieden waar een bestemming
Agrarisch op ligt. Voor de gebieden waar de bestemming Natuur met functieaanduiding
‘agrarisch’ geldt, kan worden geredeneerd dat hier met de wijziging in het PIP invulling
wordt gegeven aan de al langer geldende bestemming Natuur. Daar staat echter tegenover
dat in de praktijk sommige gebieden nog in beperkte mate agrarisch worden gebruikt en
dat het PIP het agrarisch gebruik schrapt als functie. Er is daarom voor gekozen ook voor
deze gebieden uit te gaan van een functiewijziging. Daardoor komt het totaal oppervlak
boven de drempelwaarde van 125 ha.
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Tabel 3.1: Activiteit D9 uit het Besluit milieueffectrapportage (d.d. 30-04-2018)
Kolom 1
Activiteiten

Kolom 2
Gevallen

Kolom 3
Plannen

Kolom 4
Besluiten

D9 Een
landinrichtingsproject
dan wel een
wijziging of
uitbreiding daarvan.

In gevallen waarin de
activiteit betrekking
heeft op
1°. een functiewijziging
met een oppervlakte
van 125 hectare of
meer van water,
natuur, recreatie of
landbouw of
2°. vestiging van een
glastuinbouwgebied of
bloembollenteeltgebied
van 50 hectare of
meer.

De structuurvisie,
bedoeld in de
artikelen 2.1, 2.2 en
2.3 van de Wet
ruimtelijke ordening,
en de plannen,
bedoeld in de
artikelen 3.1, eerste
lid, 3.6, eerste lid,
onderdelen a en b,
van die wet, de
vaststelling van het
inrichtingsplan,
bedoeld in artikel 17
van de Wet inrichting
landelijk gebied, het
plan, bedoeld in
artikel 11 van de
Reconstructiewet
concentratiegebieden
en het plan bedoeld in
artikel 18 van de
Reconstructiewet
concentratiegebieden.

De vaststelling van
het inrichtingsplan,
bedoeld in artikel 17
van de Wet inrichting
landelijk gebied dan
wel een plan bedoeld
in artikel 18 van de
Reconstructiewet
concentratiegebieden
dan wel bij het
ontbreken daarvan
het plan bedoeld in
artikel 3.6, eerste lid,
onderdelen a en b,
van de Wet
ruimtelijke ordening
dan wel bij het
ontbreken daarvan
van het plan, bedoeld
in artikel 3.1, eerste
lid, van die wet.

3.2 Te volgen procedure
Het bevoegd gezag (college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland) is
zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag. In deze aanmeldingsnotitie is de benodigde
informatie opgenomen die nodig is voor de beoordeling of een m.e.r.-procedure nodig is
(conform artikel 7.16 Wet milieubeheer).

Het bevoegd gezag neemt in een zo vroeg mogelijk stadium voor de voorbereiding van het
besluit een m.e.r.-beoordelingsbeslissing. Onder een zo vroeg mogelijk stadium wordt
verstaan het stadium voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan.
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Op dit besluit is
geen bezwaar/beroep mogelijk. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend in de
procedure van het inpassingsplan.

3.3 Doel van de aanmeldingsnotitie
De m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te bepalen of er bij de
voorgenomen activiteit mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. In
het kader van een m.e.r.-beoordeling wordt een aanmeldingsnotitie opgesteld. In een
aanmeldingsnotitie wordt op objectieve wijze de informatie verzameld en gepresenteerd die
voor deze afweging noodzakelijk is. Op basis van de informatie in de aanmeldingsnotitie
besluit het bevoegd gezag of een uitgebreidere m.e.r.-procedure nodig is.
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Bij de m.e.r.-beoordeling dient het bevoegd gezag expliciet te beoordelen of hij het
noodzakelijk acht om de m.e.r.-procedure te doorlopen. Er kunnen twee uitkomsten zijn:
· Belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen niet uitgesloten worden à er dient een

m.e.r.-procedure doorlopen worden.
· Belangrijke nadelige milieugevolgen treden niet opà er wordt gemotiveerd

aangegeven dat geen m.e.r.-procedure wordt doorlopen.

Het uitgangspunt bij deze beoordeling is: Nee, tenzij ….

Dit uitgangspunt betekent dat er geen nadere m.e.r.-(beoordeling) nodig is, tenzij er sprake
is van mogelijke ‘belangrijke nadelige gevolgen’ voor het milieu op basis waarvan een
dergelijke procedure wel noodzakelijk moet worden geacht. Deze ‘belangrijke nadelige
gevolgen’ moeten worden beoordeeld op basis van het toetsingskader van Bijlage III EU
richtlijn milieubeoordeling projecten. Het project dient te worden getoetst aan:
1. Kenmerken van de activiteit

a: Omvang van het project
b: Cumulatie met andere projecten
c: Gebruik natuurlijke hulpbronnen
d: Productie afvalstoffen
e: Verontreiniging en hinder
f: Risico op ongevallen

2. Plaats van de activiteit
a: bestaand grondgebruik
b: Rijkdom aan en kwaliteit en regeneratievermogen natuurlijke hulpbronnen van het
gebied
c: Opnamevermogen milieu met aandacht voor specifieke gevoelige gebieden

3. Kenmerken van het potentiële effect
a: Bereik van het effect
b: Grensoverschrijdend karakter
c: Orde van grootte en complexiteit effect
d: Waarschijnlijkheid effect
e: Duur, frequentie en omkeerbaarheid effect

In hoofdstuk 4 wordt de toetsing behandeld. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de
kenmerken van de activiteit en de plaats van de activiteit en de potentiële effecten die
daaruit naar voren komen. Vervolgens wordt ingegaan op de kenmerken van de gevolgen
van deze effecten. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van mogelijk (belangrijke) nadelige
milieugevolgen en of er verzachtende mitigerende maatregelen kunnen worden genomen
om eventueel het milieueffect te verminderen of teniet te doen.



6 (11)

4 M.e.r.-beoordeling

1. Kenmerken van het project Schil Naardermeer
Het project omvat de ontwikkeling van natuur. De ontwikkeling
wordt mogelijk gemaakt via een inpassingsplan. Het betreft een
project (kolom 4) in de zin van het besluit m.e.r..

Omvang van het project (relatie met
drempel D lijst)

- Activiteit D9 uit Besluit m.e.r.. Drempelwaarden zijn:
1°. een functiewijziging met een oppervlakte van 125 hectare of
meer van water, natuur, recreatie of landbouw of;
2°. vestiging van een glastuinbouwgebied of
bloembollenteeltgebied van 50 hectare of meer.

- Dit initiatief omvat:
1°. Circa 223 hectare gebied waarvan de functie wijzigt in
natuur;
2°. Geen glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied.

Conclusie: het project zit boven de drempelwaarden. Daarom is
voor dit project een ‘formele’ m.e.r.-beoordeling nodig.

Cumulatie met andere projecten Er is één project bekend waarmee cumulatieve effecten
kunnen ontstaan: Voormeerpassage. Dit betreft een tunnel en
een faunapassage onder de spoorweg door. Deze tunnel komt
op de oostelijke begrenzing van het plangebied, ter hoogte van
Bussum. Door de aanleg van deze tunnel wordt het ‘rondje
Naardermeer’ (een fietspad dat rondom het Naardermeer ligt)
compleet gemaakt. De tunnel is m.n. relevant in verband met
het extra fietsverkeer dat het kan veroorzaken langs het
plangebied. Omdat het fietsverkeer grotendeels aan de
buitenrand van het natuurgebied fietst, is de verwachting dat dit
niet leidt tot belangrijk nadelige gevolgen.

Gebruik natuurlijke hulpbronnen2 Voor de ontwikkeling van natuur zijn geen natuurlijke
hulpbronnen nodig. Er zijn geen andere natuurlijke
hulpbronnen in het gebied aanwezig die invloed ondervinden
van de voorgenomen activiteit.

Productie afvalstoffen3 Er is geen sprake van productie van (gevaarlijke) afvalstoffen
met nadelige milieugevolgen.

Verontreiniging en hinder Verontreiniging: Bij de natuurontwikkeling is geen sprake van
verontreiniging. Mogelijk ontstaat er een beperkt positief effect
doordat het beperkte agrarische gebruik dat er in de huidige
situatie nog is (met o.a. bemesting van de grond en
stikstofdepositie) stopt. Wel kan het zo zijn dat door vernatting

2 Toelichting: Van gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan sprake zijn als een ontwikkeling gevolgen heeft voor op,
of in de nabijheid van, de locatie aanwezige natuurlijke hulpbronnen. Denk bijvoorbeeld aan de onttrekking van
grondwater of het delven van grondstoffen zoals zand of klei. Ook het kappen van bos als leefomgeving voor
dieren of recreatiegebied voor mensen valt hieronder. Dit criterium is vooral van belang bij industriële activiteiten.
3 Afvalstoffen zijn stoffen (preparaten of voorwerpen) waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen (artikel 1.1, lid 1 Wet milieubeheer). Nadelige milieugevolgen kunnen ontstaan bij het
vrijkomen van gevaarlijke afvalstoffen.
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van voormalige agrarische gronden (door het opzetten van het
waterpeil) de hoeveelheid nutriënten in het water toeneemt. Het
project leidt verder niet tot enige vorm van verontreiniging.

Verder blijkt uit een vooronderzoek dat op een aantal plaatsen
mogelijk bodemverontreiniging aanwezig is, variërend van
gedempte sloten, oude boomgaarden (gebruik
bestrijdingsmiddelen) tot een stortlocatie.

Hinder: De schil rondom het Naardermeer moet dienen als een
hydrologische buffer voor het Naardermeer. Dat betekent dat
de grondwaterstand verhoogd zal worden. Dit kan mogelijk
effect hebben op aangrenzende percelen (o.a. wonen,
agrarische grond).

Risico voor ongevallen Er wordt geen toename van het risico op ongevallen verwacht.
Op het terrein wordt niet gewerkt met gevaarlijke stoffen.

2. Plaats van de projecten
Bestaande grondgebruik Het plangebied voor het inpassingsplan is in de huidige situatie

grotendeels bestemd en in gebruik als natuurgebied. Op een
deel van het plangebied geldt een agrarische bestemming en
vinden nog agrarische activiteiten plaats. Op circa de helft van
het gebied geldt bovenop de natuurbestemming een agrarische
functieaanduiding, voor beperkt agrarisch medegebruik. In de
praktijk wordt hier beperkt invulling aan gegeven en is het
gebied grotendeels in gebruik als natuurgebied.

Binnen het plangebied staan langs de rand enkele vrijstaande
woningen. Aan de oostkant grenst het plangebied aan de
bebouwing van Bussum. Verder grenst het plangebied
hoofdzakelijk aan agrarische gronden, Ankeveense Plassen en
de snelweg A1.

Rijkdom aan en kwaliteit en
regeneratievermogen natuurlijke
hulpbronnen van het gebied

Het plangebied ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied.
In het plangebied komen geen bijzondere natuurlijke
hulpbronnen voor.

Opnamevermogen milieu met aandacht
voor wetlands, kustgebieden, berg- en
bosgebieden, reservaten en
natuurparken, H/V richtlijngebieden,
gebieden waar milieunormen worden
overschreden, gebieden met hoge
bevolkingsdichtheid, landschappelijk
historisch cultureel of archeologische
gebieden van belang.

Hieronder worden waardevolle/kwetsbare gebieden
beschreven die mogelijk hinder kunnen ondervinden van de
voorgenomen activiteit. Op de kenmerken van potentiële
effecten wordt onder deel 3 van deze tabel nader ingegaan.

Het gebied ligt binnen Natura 2000-gebied Naardermeer en
grenst aan Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Het
gehele gebied is tevens onderdeel van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN). Het gebied is grotendeels ingericht als
natuurgebied. Er komen daardoor diverse beschermde soorten
voor. De verandering van het waterpeil kan mogelijk ten kosten
gaan van aanwezige habitattypen en/of beschermde soorten.
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Het plangebied ligt in cultuurhistorisch waardevol gebied. Een
deel van het plangebied ligt binnen het inundatiegebied en
buitenring van de Stelling van Amsterdam. Het gehele gebied
ligt daarnaast in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het gebied kent deels een middel hoge tot hoge
verwachtingswaarde.

Het Naardermeer en het gebied er omheen is door de provincie
aangeduid als een aardkundig monument.

Net buiten het plangebied staan enkele vrijstaande woningen.
Aan de oostkant grenst het plangebied aan de bebouwing van
Bussum.

Op basis van (1.) de kenmerken en (2.) de plaats van het project zijn de volgende mogelijk belangrijk
nadelige gevolgen naar voren gekomen:
· Aantasting van waardevolle gebieden (Natura 2000 gebied Naardermeer/NNN, Nieuwe Hollandse

Waterlinie, Stelling van Amsterdam, Aardkundig monument Naardermeer, archeologische waarden);
· Overlast voor woningen en agrarische percelen aangrenzend aan het plangebied door een

veranderende grondwaterstand;
· Verslechtering waterkwaliteit door toename nutriënten;
· Effecten op aanwezige beschermde diersoorten;
· Mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.

Op deze mogelijke gevolgen wordt bij ‘3. Kenmerken van het potentiële effect’ ingegaan. Overige
belangrijke nadelige gevolgen zijn niet te verwachten.
3. Kenmerken van het potentiële effect
Bereik van het effect (geografisch en
grootte getroffen bevolking)

In alle gevallen zullen potentiële effecten lokaal optreden, in of
direct aangrenzend aan het plangebied. Hinder voor
omwonenden wordt niet verwacht. Waar nodig zullen
peilscheidingen worden verhoogd om effecten van
peilverhoging op de omgeving te voorkomen.

Grensoverschrijdend karakter Er zijn geen landsgrensoverschrijdende effecten.
Orde van grootte en complexiteit effect Wijziging van de agrarische functie in een natuurfunctie heeft

geen negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken en
waarden van het NNN. Uit de natuurtoets die voor het
inpassingsplan is uitgevoerd blijkt dat de voorgenomen
natuurontwikkeling per saldo een positieve invloed heeft op
zowel de omvang als de kwaliteit van het NNN. Met de
voorgenomen natuurontwikkeling wordt immers invulling
gegeven aan de ontwikkeling van Natura 2000, KRW en NNN
doelen. In het kader van Natura 2000 is tevens getoetst of er
mogelijk significant negatieve effecten te verwachten zijn.
Hieruit blijkt dat er per saldo geen sprake is van significant
negatieve effecten (zie bijlage 4 bij de toelichting van het PIP).

Cultuurhistorisch waardevolle gebieden: Het plangebied ligt in
cultuurhistorisch waardevol gebied (Nieuwe Hollandse
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Waterlinie, Stelling van Amsterdam). Kenmerken van dit
militaire erfgoed die in het plangebied nog herkenbaar zijn, zijn
de openheid, de aanwezigheid van enkele bunkers in het
plangebied en drie forten grenzend aan het plangebied (Fort
Uitermeer aan de westzijde en forten Erica en het Hamerfort
aan de oostzijde). Verder ligt er rondom en door het gebied een
inundatiedijk. De schootsvelden van de forten liggen over een
deel van het plangebied heen. In het kader van de
natuurontwikkeling zal de openheid van het gebied niet veel
veranderen. Grootste verandering zit in de verhoging van de
waterpeilen. Objecten (lijn en punt) blijven behouden. De
natuurontwikkeling leidt daarom niet tot aantasting van
kenmerken van deze gebieden.

Archeologische waarden: Het gebied kent een middelhoge tot
hoge archeologische verwachtingswaarde. Er worden beperkt
grondwerkzaamheden verricht (m.n. aanleg natuurvriendelijke
oevers, plaggen en op enkele plekken verlagen oppervlak ten
behoeve van het creëren van ondiep open water). In het
inpassingsplan wordt daarom op gebieden met (middel)hoge
verwachtingswaarde een dubbelbestemming archeologie
opgenomen. Daarmee wordt geborgd dat voorafgaand aan
graafwerkzaamheden getoetst wordt of nader archeologisch
onderzoek nodig is. De grondwaterstand zal worden verhoogd.
Omdat het vooral een verhoging van het grondwater betreft, is
de verwachting dat de natuurontwikkeling niet zal leiden tot
belangrijke nadelige gevolgen voor eventueel aanwezige
archeologische waarden.

Aardkundige waarden: Het plangebied is aangewezen als
aardkundig monument. Bijzonder aan dit gebied is dat op grond
van de bodemkundige gegevens het ontstaan van het
Naardermeer goed te reconstrueren is. Het project omvat geen
ontgravingen die tot aantasting van deze bodemkundige
opbouw leidt. Het inpassingsplan maakt geen ingrepen
mogelijk die het aardkundige monument kunnen schaden.

Beschermde diersoorten: De voorgenomen natuurontwikkeling
heeft per saldo een positieve invloed op de beschermde
soorten die in het plangebied voorkomen, aangezien (de
kwaliteit van) het leefgebied van de soorten hierdoor zal
toenemen. Mogelijke effecten door hinder of verstoring worden
gecompenseerd door de toename van nieuw onverstoord
leefgebied.

Bebouwing: In het plangebied staan enkele vrijstaande
woningen. Aangrenzend aan het plangebied ligt aan de
oostzijde de bebouwing van Bussum. Door de
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grondwaterstandverhoging kunnen woningen mogelijk overlast
ondervinden. Voor de meeste woningen geldt dat er geen
noemenswaardige verandering optreedt in de
grondwaterstanden ter plaatse. Voor een aantal woningen
wordt een grondwaterstandverhoging van de gemiddeld
hoogste grondwaterstand verwacht tot maximaal 3 cm. Dit
wordt beschouwd als verwaarloosbaar.

Bodemverontreiniging: Mogelijk aanwezige verontreiniging van
de bodem is lokaal en beperkt van omvang. Indien er
landschappelijke aanpassingen en/of werken uitgevoerd
worden, zal de bodemkwaliteit op de verdachte locaties nader
worden onderzocht. Indien nodig wordt de bodem eerst
gesaneerd. Per saldo zou bij sanering een positief effect
ontstaan op de bodemkwaliteit.

Conclusie: De effecten zijn beperkt en lokaal van aard. Om
significant negatieve effecten op Natura 2000 te voorkomen
worden de effecten van de peilverhoging gemonitoord. Om
potentieel aanwezige archeologische waarden te beschermen
wordt in het inpassingsplan een dubbelbestemming
archeologie opgenomen (onderzoeksplicht bij
grondwerkzaamheden). Ter voorkoming van grote
grondwaterstandveranderingen in de omgeving zal op
sommige plekken de peilscheiding mogelijk verhoogd moeten
worden.

Waarschijnlijkheid effect Het landschap zal in het plangebied waarschijnlijk niet
wezenlijk veranderen. De openheid blijft behouden. Aantasting
van archeologische waarden worden niet verwacht omdat er
alleen sprake is van een grondwaterstandsverhoging.

Per saldo zal een positief effect ontstaan op aanwezige
natuurwaarden doordat meer onverstoord leefgebied ontstaat
voor aanwezige soorten. Door middel van monitoring van de
effecten van peilverhoging worden significant negatieve
effecten voorkomen. De kans dat er effecten optreden als
gevolg van grondwaterstandsverhoging bij woningen of in
omliggend gebied is gering.

Duur, frequentie en omkeerbaarheid
effect

Het verhogen van de grondwaterstand is permanent, maar in
de toekomst ook weer omkeerbaar. Er vinden verder geen
wijzigingen plaats waarvan effecten worden verwacht.

Gezien de te verwachten effecten zijn er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Nadere
analyse in een MER is niet noodzakelijk.
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