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1. INLEIDING

In opdracht van Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek is een aanmeldnotitie/vormvrije
m.e.r. opgesteld voor het realiseren van woningbouw aan de Meridiaan 14 in Amersfoort. Aan-
leiding is de ruimtelijke procedure, die nodig is voor het realiseren van het bouwplan.

1.1 Gegevens initiatiefnemer

Initiatiefnemer: Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek

Adres: Computerweg 16-18
3821 AB  AMERSFOORT

Kadastrale gemeente: Amersfoort

Kadastrale sectie en percelen: 02034

Contactpersoon: De heer E. Schoonderbeek

E-mail: Ew.schoonderbeek@schoonderbeek-bv.nl

1.2 Aanleiding

Initiatiefnemer is voornemens woningbouw te realiseren aan de Meridiaan 14 in Amersfoort.
Met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling heeft het bevoegd gezag verzocht om een
aanmeldnotitie/vormvrije m.e.r. in het kader van het Besluit milieueffectrapportage op te stel-
len.

1.3 Situering van de inrichting

Het plangebied ligt aan de Meridiaan 14 in Amersfoort. In afbeelding 1 is de ligging van het
plangebied weergegeven.

Afbeelding 1: Situering ontwikkeling (geel omlijnd).
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1.4 Besluit milieueffectrapportage

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieube-
lang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Er is sprake van een m.e.r.-plicht
of m.e.r.-beoordelingsplicht, wanneer het te realiseren project wordt genoemd in onderdeel
C of D van de bijlage bij het Besluit mer:

1. Activiteiten waarvoor de m.e.r.-plicht geldt (bijlage, onderdeel C);
2. Activiteiten waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt (bijlage, onderdeel D).

Daarnaast dient, ook bij activiteiten onder de drempelwaarden uit onderdeel D, getoetst te
worden of er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn. Dit betreft de zogenoemde
vormvrije m.e.r. beoordeling.

De voorgenomen activiteiten aan de Meridiaan 14 vallen onder de volgende categorie van
het Besluit m.e.r.:

Categorie Activiteiten Drempelwaarde

D.11.2 De aanleg, wijziging of uitbreiding van
een stedelijk ontwikkelingsproject

2.000 woningen

De genoemde drempelwaarde bij deze activiteit bedraagt 2.000 woningen of meer. De ont-
wikkeling blijft met het voorziene aantal van 30 woningen onder de drempelwaarde, zoals ge-
noemd in kolom 2 van onderdeel D, een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat.

1.5 Wat is een m.e.r. beoordelingsplicht?

Voor activiteiten, waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt (onderdeel D van de bijlage bij
Besluit m.e.r.,) moet het bevoegd gezag beoordelen of er een milieueffectrapport (MER) moet
worden opgesteld. Deze verplichting is in de Wet milieubeheer (Wm, artikel 7.2 lid 4) omschre-
ven.

Bij de beoordeling of een milieueffectrapport moet worden opgesteld, wordt met name gelet
op de aard, omvang, ligging en effecten van het project. Het opstellen van een milieueffect-
rapport is alleen noodzakelijk, indien er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn.

De bijzondere omstandigheden, waaronder de activiteit wordt ondernomen, kunnen betrek-
king hebben op:
· de kenmerken van de voorgenomen activiteit (aard en omvang);
· de plaats van de voorgenomen activiteit;
· de kenmerken van de belangrijkste nadelige gevolgen (reikwijdte).

1.6 Doel en belang aanmeldingsnotitie

In deze notitie wordt de informatie gegeven op basis waarvan het bevoegd gezag kan be-
oordelen of sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen, die het noodzakelijk maken om
een milieueffectrapport op te stellen. Hierin zijn alle, ten opzichte van de vigerende bestem-
mingsplan gewijzigde activiteiten betrokken, om een volledige toetsing mogelijk te maken.
Een en ander is uiteraard onderzocht in relatie tot eventuele cumulatie met andere projecten
in de omgeving.
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De aanmeldingsnotitie geeft de milieugevolgen aan, die kunnen ontstaan als gevolg van de
voorgenomen activiteiten. Hierbij moet aandacht worden besteed aan alle criteria, die zijn
opgenomen in bijlage III van de Europese richtlijn 2011/92/EU en de wijzigingsrichtlijn
2014/52/EU. Deze volgende criteria zijn in de hoofdstukken 2, 3 en 4 per paragraaf uitgewerkt:

1.  Kenmerken van het project

De kenmerken van de projecten moeten in aanmerking worden genomen, en met name:
a) de omvang en het ontwerp van het gehele project;
b) de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
c) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversi-

teit;
d) de productie van afvalstoffen;
e) de verontreiniging en hinder;
f) het risico van zware ongevallen en/of rampen, die relevant zijn voor het project in kwes-

tie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeen-
stemming met wetenschappelijke kennis;

g) de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontrei-
niging of luchtvervuiling).

2.  Locatie van het project

Bij  de  mate van  kwetsbaarheid  van het  milieu  in  de gebieden,  waarop de projecten van
invloed kunnen zijn, moet in het bijzonder in overweging worden genomen:

a) het bestaande grondgebruik;
b) de relatieve rijkdom aan, alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de

natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
c) het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor

de volgende typen gebieden:
i) wetlands, oeverformaties, riviermondingen;
ii) kustgebieden en het mariene milieu;
iii) berg- en bosgebieden;
iv) natuurreservaten en -parken;
v) gebieden, die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving

worden beschermd; Natura 2000-gebieden, die door de lidstaten zijn aangewezen
krachtens Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG;

vi) gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Unie vastge-
steld en relevant voor het project, al niet worden nagekomen of worden be-
schouwd als niet-nagekomen;

vii) gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
viii) landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang.
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3.  Kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiele effect, moet, in samenhang met de onder punten
1 en 2 hierboven uiteengezette criteria, in aanmerking worden genomen met aandacht voor
het effect van het project, met inachtneming van:

a) de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch
gebied en omvang van de bevolking, die getroffen kan worden);

b) de aard van het effect;
c) het grensoverschrijdend karakter van het effect;
d) de intensiteit en de complexiteit van het effect;
e) de waarschijnlijkheid van het effect;
f) de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
g) de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedge-

keurde projecten;
h) de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

1.7 Procedure

Het bevoegd gezag wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Amersfoort. De beoordeling of een milieueffectrapport moet worden gemaakt,
vindt plaats nadat het bevoegd gezag deze aanmeldingsnotitie heeft ontvangen. De initia-
tiefnemer maakt met het indienen van de aanmeldingsnotitie aan het bevoegd gezag ken-
baar, in hoeverre het opstellen van een milieueffectrapport naar haar mening, in dit geval
noodzakelijk is. Op grond daarvan baseert het bevoegd gezag haar m.e.r.-beoordelingsbe-
sluit.
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2. KENMERKEN VAN HET PROJECT

2.1 Omvang en het ontwerp van het project

De voorgenomen activiteit betreft de ontwikkeling van 30 woningen aan de Meridiaan 14 in
Amersfoort. Voor de nieuwbouw wordt de huidige bebouwing gesloopt. Het woongebouw
heeft een maximale hoogte van 15 meter. Het parkeren geschiedt op het maaiveld. De bui-
tenruimte wordt ingericht met zowel parkeervoorzieningen als groenbestemming.

Afbeelding 2: Voorgenomen ontwikkeling

Afbeelding 3: Impressie voorgenomen ontwikkeling
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2.2 Huidige situatie

In het plangebied geldt het vigerende bestemmingsplan ‘Amersfoort-Oost’, vastgesteld
d.d. 2 oktober 2012.

Ter plaatse van de locatie geldt de enkelbestemming ‘Gemengd-2’, met de functieaandui-
ding ‘bedrijf’. De voor ‘Gemengd-2’ aangewezen gronden zijn op de begane grondlaag be-
stemd voor:
· algemene detailhandelsdoeleinden;
· maatschappelijke voorzieningen, in de vorm van educatieve en medische dienstverlening,

openbare dienstverlening, buurthuizen en wijkcentra;
· administratieve, financiële en zakelijke dienstverlening;
· bedrijven, die in de bij de regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als

categorie 1;
· ter plaatse van de functieaanduiding ‘bedrijf’ een bedrijf, zoals omschreven als in artikel 4

van de bestemmingsregels (Bedrijf – 2).

Op de verdieping is tevens wonen toegestaan.

Afbeelding 4: Uitsnede verbeelding Bestemmingsplan ‘Amersfoort-Oost’

De gronden met de bestemming ‘Bedrijf - 2’ zijn bestemd voor bedrijven in categorie 1 en 2 uit
de Staat van Bedrijfsactiviteiten, internetwinkels en ter plaatse enkele functieaanduidingen
overige bedrijven (waaronder een seksinrichting en sportcentrum).

Als er wordt gekeken wat er worstcase mogelijk is en wat de grootste milieueffecten geeft, is
dit een wijkcentrum. De verkeersaantrekkende werking daarvan is namelijk hoog. Voor de mo-
gelijkheden in het vigerende bestemmingsplan is derhalve de functie wijkcentrum als uitgangs-
punt genomen.
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2.3 Cumulatie met andere bestaande projecten en/of goedgekeurde projecten

Er zijn geen andere ontwerpbestemmingsplannen in de omgeving, die de milieueffecten van-
uit het plangebied beïnvloeden en omgekeerd. Aan de Keerkring is reeds een woningbouw-
plan in ontwikkeling ter vervanging van een voormalige schoollocatie. Over de milieugevolgen
van dit plan is reeds een besluit genomen. De ontwikkeling zorgt er daarnaast voor dat de
milieubelastende bedrijfsactiviteiten, binnen het betreffende plangebied, worden beëindigd.
Cumulatie met andere projecten, in de nabijheid van het plangebied, is niet aan de orde

2.4 Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt tijdens de bouw en het gebruik van de woningen.
Het betreft hier natuurlijke hulpbronnen als energie, water en grondstoffen. Dit zou echter op
elke willekeurige locatie het geval zijn. De gevolgen hiervan zijn van een dusdanig beperkte
omvang, dat hierdoor geen beslag wordt gelegd op natuurlijke hulpbronnen. Door het gebruik
van duurzame energie wordt tijdens de gebruiksfase het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
beperkt.

Wat betreft dit onderwerp is er geen aanleiding tot het verlangen van een milieueffectrapport.

2.5 Productie van afvalstoffen

Het ontstaan van afval tijdens de bouw van de woningen is vanzelfsprekend. Het bouwafval
wordt zoveel mogelijk hergebruikt of afgevoerd naar een erkende verwerker. Het afval van de
toekomstige bewoners zal volgens de geldende regelgeving worden gerecycled/verwerkt. Dit
zou op elke locatie het geval zijn. Er is geen aanleiding om dit aspect nader te laten onder-
zoeken, in het kader van het opstellen van een milieueffectrapport.

2.6 Verontreiniging en hinder

Algemeen

Op basis van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering van de VNG kan vooraf een inschat-
ting worden gemaakt van de te verwachten milieuhinder. Deze wordt in de handreiking uitge-
drukt in minimale richtafstanden tot gevoelige objecten zoals woningen. Voor woningen gel-
den geen richtafstanden en is geen verontreiniging en hinder te verwachten.

In de rest van deze paragraaf wordt nader ingegaan op de effecten op het woon- en leefkli-
maat binnen het plangebied.

Geluid

Geluidbelasting als gevolg plan
Door de woningbouw ontstaat er geen relevante geluidhinder naar de omgeving. Uitgaande
van de maximale bestemming “wijkcentrum”, neemt het aandeel vervoerbewegingen en
daardoor de geluidbelasting af (zie bijlage 3).

Geluidbelasting ten opzichte van plan
De woningen worden aangemerkt als geluidgevoelige objecten. In de omgeving van het
plangebied bevinden zich enkele gemengde functies, waaronder een basisschool, kapsalon
en middelbare school. Voor voorgaande functies geldt op basis van de VNG-handreiking ge-
luid als maatgevend hinder aspect. Op basis van het omgevingstype ‘gemengd gebied’
wordt voldaan aan de richtafstand. Er is geen geluidhinder te verwachten.
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Trillingen

Tijdens de bouw van de woningen kunnen trillingen ontstaan. Gezien de omliggende bebou-
wing en de ruime afstand tussen het plangebied en de spoorlijn ten zuidoosten, leiden trillingen
als gevolg van het spoorverkeer niet tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat binnen
het plangebied.

Geur

Er vinden bij de voorgenomen activiteiten in de bouw- en gebruiksfase geen relevante geur
veroorzakende werkzaamheden plaats.

Lucht

De realisatie van 30 woningen in het voorgenomen plan valt ruim binnen de grenzen van het
Besluit  NIBM en de Regeling  NIBM.  De verandering  van de luchtkwaliteit  blijft  dan ook  ruim
onder de waarden uit het NIBM.

Als gevolg van de toename van het aantal motorvoertuigbewegingen is een AERIUS bereke-
ning uitgevoerd. Uit de AERIUS berekening volgt dat er geen natuurgebieden zijn met rekenre-
sultaten, die hoger zijn dan 0,00 N/ha/jaar. Er is om die reden geen aanvullende verplichting
voor een Wnb vergunning. De bevindingen van het onderzoek stikstofdepositie, met daarbij
het resultaat van de AERIUS berekening, is opgenomen in bijlage 1.

Op basis van voorgaande is er geen aanleiding om dit aspect nader te laten onderzoeken, in
het kader van het opstellen van een milieueffectrapport.

Bodem(kwaliteit)

Tijdens de bouw van de woningen worden er bodembeschermende maatregelen genomen
bij gebruik bij (eventuele) bodembedreigende stoffen.
Op basis van de bodemonderzoeksresultaten blijkt dat er voor wonen geen belemmering be-
staat. Uit het onderzoek blijkt dat de boven- en ondergrond licht verontreinigd zijn. De aange-
toonde concentraties zijn echter van dien aard, dat aanvullend onderzoek niet noodzakelijk
is. Het uitgevoerde bodemonderzoek is opgenomen in bijlage 2.
Er is geen aanleiding om dit aspect nader te laten onderzoeken in het kader van het opstellen
van een milieueffectrapport.

(Afval)water

Tijdens de ontwikkeling van het plan wordt geen gebruik gemaakt van uitlogende materialen.
Als gevolg van het plan ontstaat geen bedrijfsafvalwater, er is alleen sprake van huishoudelijk
afvalwater. Met de voorgenomen ontwikkeling is geen toename aan verhard oppervlak, zie
tabel 1.

Tabel 1: Oppervlaktes verhard m²

Type verhard oppervlak Huidig situatie Toekomstige situatie Verschil (ca.)

Dakoppervlak 711 928 +182

Verharding terrein 1.030 723 -307

Totalen 1.741 1.651 -125
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In het plan bevinden zich geen belangrijke oppervlaktewateren, waterkeringen of gebieden,
die zijn aangewezen voor regionale waterberging. Dit betekent dat dit plan geen essentiële
waterbelangen raakt. In de boven- en ondergrond en het grondwater zijn enkele parameters
aangetoond in een gehalte, waarbij sprake is van lichte verontreiniging.  De vastgestelde mi-
lieu hygiënische bodemkwaliteit vormt geen aanleiding om dit aspect nader te laten onder-
zoeken, in het kader van het opstellen van een milieueffectrapport.

Energie

Tijdens de bouw van het woningbouwplan wordt vanzelfsprekend energie gebruikt. Dit zou
echter op elke willekeurige locatie het geval zijn. Ten aanzien van duurzame energie worden
de woningen voorzien van een WKO installatie. Daarnaast worden de daken van de woningen
voorzien van PV-panelen. Het energieverbruik binnen het plangebied wordt hiermee beperkt.

Verkeer en vervoer

Voor het bepalen van de verkeersgeneratie is een berekening uitgevoerd ten opzichte van
de worstcase situatie, die het vigerend bestemmingsplan mogelijk maakt. De berekening is
uitgevoerd met de rekentool ‘Verkeersgeneratie en parkeren’ van het CROW.

Voor de referentiesituatie is uitgegaan van twee situaties, te weten:
· hoofdgroep: wonen;
· type: gemiddelde woning;
· grootte: 2;
· ligging in gemeente: rest bebouwde kom.
· hoofdgroep: werken;
· type: bedrijf arbeidsintensief/ bezoekersextensief;
· grootte: 745 m2 BVO;
· ligging in gemeente: rest bebouwde kom.

Voor de nieuwbouw is uitgegaan van:
· hoofdgroep: wonen;
· type: gemiddelde woning (worstcase);
· grootte: 30;
· ligging in gemeente: rest bebouwde kom.

Uit de resultaten van de CROW rekentool (zie bijlage 3) blijkt, dat per gemiddelde weekdag
voor de huidige situatie een maximale verkeersgeneratie van 42 motorvoertuigen kan ont-
staan. Voor de nieuwbouwwoningen is de verkeersgeneratie berekend op 152 motorvoertui-
gen per etmaal. Op basis van een worstcase scenario is er om die reden sprake van een toe-
name van 110 motorvoertuigen per etmaal.

2.7 Risico van zware ongevallen en/of rampen

Het beoogde gebruik leidt niet tot een risicovolle inrichting en/of activiteit. Het plangebied ligt
niet binnen een PR 10-6 contour.

Het groepsrisico ten aanzien van de spoorlijn (afstand ten opzichte plangebied circa 180 me-
ter) is berekend met behulp van RBMII en bedraagt in de huidige situatie per kilometer maxi-
maal 0,074 maal de oriënterende waarde bij 560 slachtoffers. Voor de toekomstige situatie is
een groepsrisico berekend van maximaal 0,075 maal de oriënterende waarde bij 560 slacht-
offers. Aangezien het groepsrisico lager dan 0,1 maal de oriënterende waarde is, moet deze
beperkt worden verantwoord, conform artikel 7 van het Bevt.
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Op  circa  550  meter  hemelsbreed  van  de  Meridiaan  14  bevindt  zich  de  brandweerpost  de
Kleine Koppel. Het ziekenhuis Meander bevindt zich hemelsbreed op circa 1 kilometer vanaf
de locatie. De locatie is vanuit meerdere richtingen goed bereikbaar.

In bijlage 2 bij de Regeling basisnet is aangegeven, dat bij het spoor, ter hoogte van de Meri-
diaan, rekening moet worden gehouden met een plasbrandaandachtsgebied (PAG). De
zone van het plasbrandaandachtsgebied is 30 meter, welke wordt gemeten vanaf de buiten-
ste spoorstaaf. Aangezien de nieuwbouw buiten deze zone ligt, zijn er verder geen eisen ten
aanzien van het plasbrandaandachtsgebied.

De veiligheidsregio Utrecht heeft voor rampenbestrijding het Regionaal Crisisplan Utrecht 2018-
2020 opgesteld. Het Regionaal Crisisplan beschrijft op welke wijze de crisisorganisatie bij een
incident of crisis functioneert. Daarnaast bevat het crisisplan de verantwoordelijkheden, de
taken en bevoegdheden met betrekking tot maatregelen en voorzieningen, die de gemeen-
ten in de regio Utrecht treffen bij de bestrijding van rampen en crises.

Aangenomen mag worden dat de bewoners van de nieuwe woningen afdoende zelfred-
zaam zijn of dat er volwassenen aanwezig zijn die voor begeleiding kunnen zorgen. Vanaf de
Meridiaan zijn er voldoende vluchtmogelijkheden in tegenovergestelde richting van het spoor.

2.8 Risico’s voor de menselijke gezondheid

De risico’s voor de menselijke gezondheid als gevolg van de voorgenomen activiteit, zijn van
beperkte omvang. De ontwikkeling betreft als bovenstaand uiteengezet geen risicovolle in-
richting. Bij een ongeval als brand ontstaan naast ‘reguliere’ rookgassen, geen (zeer) gevaar-
lijke verbrandingsproducten, die de gezondheid van omwonenden in gevaar brengt. De nor-
male voorzorgsmaatregelen (ramen en deuren van woningen dicht) zijn afdoende ter be-
scherming van de gezondheid.

2.9 Conclusie kenmerken van het project

Gelet op alle kenmerken van het project, ten opzichte van de referentiesituatie en de uitkom-
sten van de daarbij verrichte onderzoeken, kan worden uitgesloten dat het verschil tussen de
milieueffecten van het nieuwe plan en de milieueffecten van de referentiesituatie belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

3. LOCATIE VAN HET PROJECT

3.1 Bestaand en goedgekeurd landgebruik

Het bestaande grondgebruik bestaat uit een voormalig autobedrijf/garage met daarboven
(gedeeltelijk) woningen. De gronden rondom het plangebied bestaan overwegend uit woon-
bebouwing en infrastructuur.

3.2 Relatieve rijkdom aan en aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van na-
tuurlijke hulpbronnen

Het plangebied ligt niet in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of de provinciale groene con-
tour. Voor zover natuurlijke hulpbronnen aanwezig zijn, worden deze niet aangesproken of be-
invloed door de voorgenomen activiteiten.
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3.3 Opnamevermogen van het natuurlijke milieu

Wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden

Doordat in de directe omgeving van het plangebied geen wetlands, kustgebieden, berg- en
bosgebieden zijn, is er geen sprake van invloed op het opnamevermogen.

Natuurreservaten en -parken, vogel- en habitatrichtlijnen

Gezien de afstand van circa 7 kilometer ten opzichte van het dichtstbijzijnde Natura 2000-ge-
bied (Arkemheen) kan worden gesteld, dat de activiteiten geen negatief effect hebben op
de natuurlijke kenmerken, instandhoudingsdoelstellingen van kwalificerende soorten en habi-
tattypen in het bijzonder, binnen het Natura 2000-gebied.

Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat er geen beschermde plantensoorten binnen het plan-
gebied aanwezig zijn. Er bestaat echter wel de mogelijkheid dat de Alpenwatersalamander
of enkele vleermuizen worden aangetroffen, waardoor de gedragscodes en richtlijnen voor
deze beschermde soorten moeten worden gevolgd. Bij het waarnemen, van deze be-
schermde soorten, worden mitigerende maatregelen getroffen en een ontheffing Wet Natuur-
bescherming aangevraagd.

Gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid

Het gebied is gelegen in een stedelijk gebied, waarbij sprake is van een hoge bevolkingsdicht-
heid. Er is geen invloed op het opnamevermogen van het gebied.

Landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang

Binnen het plangebied worden archeologische waarden verwacht. Het plangebied ligt in een
zone met een middelhoge en hoge archeologische verwachting, waar resten worden ver-
wacht van de Grebbelinie. Middels een proefsleuvenonderzoek dient deze verwachting te
worden getoetst. Wanneer een behoudenswaardige vindplaats wordt aangetroffen, wordt
besloten of de vindplaats in situ dient te worden behouden of ex situ, middels een opgraving
of begeleiding. Het plangebied ligt buiten de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS), waar-
door geen sprake is van landschappen van historisch of cultureel belang.

3.4 Conclusies locatie van het project

De realisatie van het project heeft geen negatieve gevolgen voor flora en fauna, de natuur-
lijke kenmerken van het Natura-2000 gebied Arkemheen en/of invloed op waardevolle struc-
turen of elementen in het gebied. Door het treffen van diverse maatregelen is de invloed van
het project op de omgeving zeer gering.

4. SOORT EN KENMERKEN VAN HET POTENTIELE EFFECT

4.1 De orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten

Het bereik van deze milieuaspecten (geografisch en naar grootte van de bevolking gemeten)
is lokaal van aard en beperkt. De effecten zijn van een gangbare omvang. Er is geen aanlei-
ding het bereik van het effect in het kader van het opstellen van milieueffectrapport nader te
onderzoeken.
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4.2 De aard van het effect

De aard van de effecten zijn in het voorgaande omschreven en zijn zodanig gering dat be-
langrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn uit te sluiten. In een nader onderzoek naar de
aard van de effecten in het kader van een milieueffectrapport, zien wij geen toegevoegde
waarde.

4.3 Grensoverschrijdende karakter van het effect

Gezien de ligging van de inrichting en de effectafstanden is geen sprake van een grensover-
schrijdend karakter.

4.4 Intensiteit en complexiteit van het effect

Voor zover beoordeeld kan worden zijn er geen complexe, onoverzichtelijke effecten te ver-
wachten. De effecten van de voorgenomen ontwikkeling zijn marginaal en de intensiteit en
complexiteit is laag.

4.5 Waarschijnlijkheid van het effect

Het optreden van effecten is zeer waarschijnlijk. De effecten tijdens de realisatiefase zijn tijdelijk
van aard. De andere effecten treden op bij het gebruik van de woningen en de daarbij ge-
paard gaande verkeersgeneratie. Deze effecten zijn niet onomkeerbaar, maar wel marginaal.

4.6 Aanvang, duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect

De initiatiefnemer is voornemens in 2020 te starten met het bouwen van de woningen. Na op-
levering worden de woningen voor onbepaalde tijd in gebruik genomen. De effecten zijn mar-
ginaal. Er is geen sprake van onomkeerbare effecten.

4.7 Cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde pro-
jecten

Er is geen relevante bijdrage van stikstofdepositie op het Natura-2000 gebied Arkemheen, ook
in cumulatie met andere projecten. Met de ontwikkeling is geen sprake van cumulatie van
belangrijke nadelige effecten met overige in de omgeving milieubelastende activiteiten/pro-
jecten.

4.8 Mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen

Zoals beschreven zijn de verwachte effecten (verkeer, geluid, luchtkwaliteit) verwaarloosbaar.
Indien beschermde soorten worden aangetroffen, worden in het kader van flora- en fauna
mitigerende maatregelen getroffen en kunnen de effecten verminderd worden, wanneer bui-
ten het broedseizoen wordt gebouwd. Er is geen aanleiding mogelijkheden te onderzoeken
om effecten doeltreffend te verminderen.

4.9 Conclusie kenmerken van het potentiële effect

Uit de hiervoor genoemde kenmerken en effecten, waaronder de diverse genoemde onder-
zoeken, in het kader van het bestemmingsplan, kan geconcludeerd worden dat er als gevolg
van de voorgenomen ontwikkelingen geen effecten zijn, die belangrijke nadelige gevolgen
op de omgeving hebben.
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5. CONCLUSIE EN VERZOEK

Gelet op alle kenmerken van het project ten opzichte van de huidige situatie en de uitkomsten
van de daarbij verrichte onderzoeken, kan worden gesteld dat het verschil tussen de milieuef-
fecten van de aangevraagde situatie en de milieueffecten van de huidige situatie geen be-
langrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Er zijn geen essentiële milieueffecten, die
door middel van een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden.

SPA WNP ingenieurs
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Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek
De heer E. Schoonderbeek
Computerweg 16-18
3821 AB  AMERSFOORT
Ew.schoonderbeek@schoonderbeek-bv.nl

Ede, 8 mei 2019

Onze referentie : 21900175.B01

Betreft : Onderzoek stikstofdepositie Meridiaan 14 in Amersfoort

Behandeld door : Mevrouw ing. S.C. van der Wal

Geachte heer Schoonderbeek,

Hierbij ontvangt u de resultaten van het onderzoek stikstofdepositie voor de realisatie van 30 woningen
aan de Meridiaan 14 in Amersfoort. De aanleiding voor dit onderzoek is het bepalen of de beoogde
situatie zal leiden tot een PAS melding- of een vergunningplicht voor Natura 2000 gebieden in het kader
van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Resultaat: Geen aanvullende melding / vergunningplicht

Uit de AERIUS berekening volgt dat er geen natuurgebieden zijn met rekenresultaten, die hoger dan de
drempelwaarde zijn. Dat wil zeggen dat alle resultaten kleiner zijn dan 0,05 mol N/ha/jaar. Er is dus geen
aanvullende verplichting voor een PAS melding of een Wnb vergunning.

Onderzoek

Het onderzoek is onderdeel van de ruimtelijke procedure. De berekening is uitgevoerd met de nieuwste
AERIUS versie 2016L (incl.  leefgebieden) voor het rekenjaar 2020. Hierin zijn de stikstofemissies van de
beoogde situatie berekend.

Verkeersemissies

In de berekening zijn de verkeersemissies ten aanzien van de te realiseren woningen meegenomen. De
verkeersgeneratie is bepaald met de CROW rekentool (zie bijlage 1). Er is uitgegaan van 30 ‘gemid-
delde’ woningen.
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Uiterst worstcase is in de verkeersverdeling naast het aandeel lichtverkeer ook uitgegaan van middel-
zwaar- en zwaar vrachtverkeer. In bijlage 1 is het aantal verkeersbewegingen bepaald, maar voor de
AERIUS-berekeningen moeten de voertuigaantallen ingevuld worden.

Tabel 1: NOx emissies verkeer wonen

Rijlijn AERIUS Plan Activiteit Invoer AERIUS
Aantal voertuigen weekdag

1 30 woningen
Licht verkeer 73

Middelzwaar vrachtverkeer 3
Zwaar vrachtverkeer 1

Gebouw gebonden emissies

Voor de woningen is in de berekening niet uitgegaan van het optreden van gebouw gebonden stik-
stofemissies. Dit doordat bij besluit van 26 april 20181 is bepaald dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018
aardgasvrij moeten zijn. Ervan uitgaande dat er elektrisch gekookt wordt en de woning elektrisch ver-
warmt en dus ook geen andere brandstoffen worden gebruikt, betekent dat dit enkel voor het gemo-
toriseerd bestemmingsverkeer relevant is.

Resultaat

De berekening ‘benodigde ontwikkelingsruimte’ in bijlage 2 laat geen exacte deposities in mol/ha/jaar
zien. Dit omdat er geen natuurgebieden zijn met rekenresultaten, die hoger zijn dan de drempelwaarde
van 0,05 mol/ha/jaar. Uit de AERIUS berekening met “eigen rekenpunten”, blijkt dat zich binnen een
afstand van 10 kilometer geen stikstofgevoelige natuurgebieden bevinden. Het dichtstbijzijnde natuur-
gebied, in dit geval ‘Arkemheen’, ligt op 7 kilometer afstand. Om die reden is er door de ontwikkeling
geen sprake van een bijdrage in stikstofdepositie. De AERIUS berekening met “eigen rekenpunten” is
opgenomen in bijlage 3.

Conclusie

Er is geen PAS melding of Wnb vergunning noodzakelijk in het kader van de Wet natuurbescherming.
Het onderdeel stikstofdepositie is daarmee verder niet relevant voor de beoogde situatie.

Zoals verplicht in het PAS, adviseren wij u de AERIUS berekeningen en onderbouwing van de beoogde
situatie te bewaren en beschikbaar te houden voor het bevoegd gezag.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
SPA WNP ingenieurs

De heer ing. L.F.A. Theuws

Bijlagen:
1. Onderbouwing verkeersgeneratie beoogde situatie
2. AERIUS berekening (benodigde ontwikkelingsruimte)
3. AERIUS berekening (met eigen rekenpunten in natuurgebieden)

1 Staatsblad 2018, nr. 109 en 129; Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietran-
sitie)
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

voorziening: wonen
gemiddelde woning (excl. kamerverhuur en serviceflats)

Functieprofiel

grootte 30 woningen

gemeente Amersfoort

ligging rest bebouwde kom

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden

autogebruik klanten/bezoekers n.v.t. %

autobezetting klanten/bezoekers n.v.t. pers/auto

autogebruik werknemers n.v.t. %

autobezetting werknemers n.v.t. pers/auto

% bezoekers maatgevende maand 8 %

% bezoekers maatgevende openingsdag 15 %

% bezoekers maatgevend uur n.v.t. %

verblijftijd bezoekers n.v.t. min

Resultaat - Verkeersgeneratie

gemiddelde weekdag 152 mvt/etmaal   +/- 7%1

gemiddelde openingsdag 152 mvt/etmaal   +/- 7%2

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand) 160 mvt/etmaal   +/- 7% (gemiddelde werkdag)3

maatgevende openingsdag (maatgevende maand) 160 mvt/etmaal   +/- 7% (gemiddelde werkdag / gemiddeld)4

Resultaat - Parkeren

obv mobiliteitsprofiel, minimaal 31 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal 55 parkeerplaatsen

07-05-2019 (c) 2013 Stichting CROW blz 1 / 2
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Toelichting
1 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen maandag tot en met zondag. De weekdag(etmaal)

of gemiddelde weekdag is (dus) een dag die overeenkomt met het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zondag. Deze
definitie wijkt in de verkeerskunde af van de gangbare definitie, die ‘gewone dag van de week, geen zondag’ luidt.  Als bij de
uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend
zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

2 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen dat de voorziening in gangbare situaties geopend
is. Voor detailhandelfuncties gaat het meestal om het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zaterdag. Voor
voorzieningen zoals apotheken of huisartsen en dergelijke (en de `gangbare werkfuncties`) gaat het meestal om het gemiddelde
van de dagen maandag tot en met vrijdag. Voor woonfuncties is de gemiddelde openingsdag gelijk aan de gemiddelde
weekdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie
geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

3 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week (voor een gemiddelde
maand). Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en
locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

4 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week voor een maatgevende
maand. Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.   Als voor de maatgevende maand `gemiddeld` staat vermeld betekent dit dat er geen maatgevende
maand bekend is of de gemiddelde maand en maatgevende maand nagenoeg overeenkomen.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.`
staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de
combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

Achtergrond
De kengetallen in de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ en in deze rekentool zijn een hulpmiddel om
verkeers- en vervoeraspecten op een eenvoudige wijze inzichtelijk te maken in een proces van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens
kunnen deze tijdig in het ruimtelijke ordeningsproces geïntegreerd worden.

Hoewel de kengetallen afkomstig zijn uit praktijksituaties, uit literatuur afkomstige gegevens en/of onderbouwde bewerkingen hiervan
(het principe van ‘best practice’) blijft het een instrument/hulpmiddel in ontwikkeling. Er kan en mag van de aangegeven waarden
en/of uitkomsten worden afgeweken. Zo dient een gebruiker bijvoorbeeld altijd zelf na te gaan of er geen meer recente studies,
gegevens of bronnen te verkrijgen zijn die het afwijken van de kengetallen noodzakelijk maken. Ook bekende invloeden van lokale
omstandigheden kunnen dat noodzakelijk maken. Aan de andere kant wordt aangeraden alleen af te wijken als hiervoor een
(gedegen) onderbouwing aanwezig is.

Berekeningen worden gemaakt aan de hand van de kengetallen uit de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’. Door het bieden van keuzes voor enige aanvullende mogelijkheden in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld het
corrigeren voor een ligging in een gemeente met een bepaalde stedelijkheidsgraad of het variëren met de mate van autogebruik van
klanten/bezoekers of van werknemers van een voorziening) kunnen afwijkende uitkomsten ontstaan. Ook door het rekenen met
wel/niet afgerond achterliggend datamateriaal kunnen geringe afwijkingen optreden ten opzichte van CROW-publicatie 317.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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Verkeersverdeling

Voertuigen Fractie ** Verkeersbewegingen

(mvt per dag)

Licht verkeer 0,96 146

Middelzwaar vrachtverkeer 0,03 5

Zwaar vrachtverkeer 0,01 2

Totaal 1 152

**) Bepaald op basis van akoestisch onderzoek 21900175.R01

SPA WNP ingenieurs

Beoogde situatie AERIUS

Gebruiksfase

NOx emissies transport

Activiteit Verkeersbewegingen

(mvt per dag) *

Totaal 152

*) Bepaald op basis van kengetallen van het CROW
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rj3YDDR93T7R (07 mei 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Bouw- en Aannemingsbedrijf
Schoonderbeek

Meridiaan 14, 3813 AV Amersfoort

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Meridiaan 14 in Amersfoort Rj3YDDR93T7R

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

07 mei 2019, 15:38 2020 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 2,68 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting De realisatie van 30 woningen aan de Meridiaan 14 in Amersfoort

Rj3YDDR93T7R (07 mei 2019)Benodigde ontwikkelingsruimte Situatie 1

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,68 kg/j

Rj3YDDR93T7R (07 mei 2019)Benodigde ontwikkelingsruimte Situatie 1

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 154901, 464096
NOx 2,68 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 73,0 NOx
NH3

1,85 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rj3YDDR93T7R (07 mei 2019)Benodigde ontwikkelingsruimte Situatie 1

Benodigde
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S1DE3H6W6cPc (07 mei 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Bouw- en Aannemingsbedrijf
Schoonderbeek

Meridiaan 14, 3813 AV Amersfoort

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Meridiaan 14 in Amersfoort S1DE3H6W6cPc

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

07 mei 2019, 15:45 2020 Berekend met eigen
rekenpunten.

Totale emissie Situatie 1

NOx 2,68 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting De realisatie van 30 woningen aan de Meridiaan 14 in Amersfoort

S1DE3H6W6cPc (07 mei 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,68 kg/j

S1DE3H6W6cPc (07 mei 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

S1DE3H6W6cPc (07 mei 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Rekenpunten Label Positie Projectdepositie Totale depositie Afstand tot
dichtstbijzijnde

bron

Arkemheen (7 km) 155667,
471317

0,00 1.259,00 7.138 m

S1DE3H6W6cPc (07 mei 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 154901, 464096
NOx 2,68 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 73,0 NOx
NH3

1,85 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

S1DE3H6W6cPc (07 mei 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

voorziening: wonen
gemiddelde woning (excl. kamerverhuur en serviceflats)

Functieprofiel

grootte 2 woningen

gemeente Amersfoort

ligging rest bebouwde kom

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden

autogebruik klanten/bezoekers n.v.t. %

autobezetting klanten/bezoekers n.v.t. pers/auto

autogebruik werknemers n.v.t. %

autobezetting werknemers n.v.t. pers/auto

% bezoekers maatgevende maand 8 %

% bezoekers maatgevende openingsdag 15 %

% bezoekers maatgevend uur n.v.t. %

verblijftijd bezoekers n.v.t. min

Resultaat - Verkeersgeneratie

gemiddelde weekdag 10 mvt/etmaal   +/- 7%1

gemiddelde openingsdag 10 mvt/etmaal   +/- 7%2

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand) 10 mvt/etmaal   +/- 7% (gemiddelde werkdag)3

maatgevende openingsdag (maatgevende maand) 10 mvt/etmaal   +/- 7% (gemiddelde werkdag / gemiddeld)4

Resultaat - Parkeren

obv mobiliteitsprofiel, minimaal 3 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal 4 parkeerplaatsen
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

voorziening: werken
bedrijf arbeidsext./ bezoekersext. (loods, opslag, transp.)

Functieprofiel

grootte 745 m2 bvo

gemeente Amersfoort

ligging rest bebouwde kom

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden

autogebruik klanten/bezoekers n.v.t. %

autobezetting klanten/bezoekers n.v.t. pers/auto

autogebruik werknemers n.v.t. %

autobezetting werknemers n.v.t. pers/auto

% bezoekers maatgevende maand 9 %

% bezoekers maatgevende openingsdag 19 %

% bezoekers maatgevend uur 18 %

verblijftijd bezoekers 30 min

Resultaat - Verkeersgeneratie

gemiddelde weekdag 32 mvt/etmaal   +/- 25%1

gemiddelde openingsdag 38 mvt/etmaal   +/- 25%2

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand) 45 mvt/etmaal   +/- 25% (dinsdag of donderdag)3

maatgevende openingsdag (maatgevende maand) 53 mvt/etmaal   +/- 25% (dinsdag of donderdag / maart of november)4

Resultaat - Parkeren

obv mobiliteitsprofiel, minimaal 8 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal 12 parkeerplaatsen
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

voorziening: wonen
gemiddelde woning (excl. kamerverhuur en serviceflats)

Functieprofiel

grootte 30 woningen

gemeente Amersfoort

ligging rest bebouwde kom

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden

autogebruik klanten/bezoekers n.v.t. %

autobezetting klanten/bezoekers n.v.t. pers/auto

autogebruik werknemers n.v.t. %

autobezetting werknemers n.v.t. pers/auto

% bezoekers maatgevende maand 8 %

% bezoekers maatgevende openingsdag 15 %

% bezoekers maatgevend uur n.v.t. %

verblijftijd bezoekers n.v.t. min

Resultaat - Verkeersgeneratie

gemiddelde weekdag 152 mvt/etmaal   +/- 7%1

gemiddelde openingsdag 152 mvt/etmaal   +/- 7%2

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand) 160 mvt/etmaal   +/- 7% (gemiddelde werkdag)3

maatgevende openingsdag (maatgevende maand) 160 mvt/etmaal   +/- 7% (gemiddelde werkdag / gemiddeld)4

Resultaat - Parkeren

obv mobiliteitsprofiel, minimaal 31 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal 55 parkeerplaatsen
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Toelichting
1 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen maandag tot en met zondag. De weekdag(etmaal)

of gemiddelde weekdag is (dus) een dag die overeenkomt met het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zondag. Deze
definitie wijkt in de verkeerskunde af van de gangbare definitie, die ‘gewone dag van de week, geen zondag’ luidt.  Als bij de
uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend
zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

2 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen dat de voorziening in gangbare situaties geopend
is. Voor detailhandelfuncties gaat het meestal om het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zaterdag. Voor
voorzieningen zoals apotheken of huisartsen en dergelijke (en de `gangbare werkfuncties`) gaat het meestal om het gemiddelde
van de dagen maandag tot en met vrijdag. Voor woonfuncties is de gemiddelde openingsdag gelijk aan de gemiddelde
weekdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie
geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

3 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week (voor een gemiddelde
maand). Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en
locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

4 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week voor een maatgevende
maand. Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.   Als voor de maatgevende maand `gemiddeld` staat vermeld betekent dit dat er geen maatgevende
maand bekend is of de gemiddelde maand en maatgevende maand nagenoeg overeenkomen.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.`
staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de
combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

Achtergrond
De kengetallen in de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ en in deze rekentool zijn een hulpmiddel om
verkeers- en vervoeraspecten op een eenvoudige wijze inzichtelijk te maken in een proces van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens
kunnen deze tijdig in het ruimtelijke ordeningsproces geïntegreerd worden.

Hoewel de kengetallen afkomstig zijn uit praktijksituaties, uit literatuur afkomstige gegevens en/of onderbouwde bewerkingen hiervan
(het principe van ‘best practice’) blijft het een instrument/hulpmiddel in ontwikkeling. Er kan en mag van de aangegeven waarden
en/of uitkomsten worden afgeweken. Zo dient een gebruiker bijvoorbeeld altijd zelf na te gaan of er geen meer recente studies,
gegevens of bronnen te verkrijgen zijn die het afwijken van de kengetallen noodzakelijk maken. Ook bekende invloeden van lokale
omstandigheden kunnen dat noodzakelijk maken. Aan de andere kant wordt aangeraden alleen af te wijken als hiervoor een
(gedegen) onderbouwing aanwezig is.

Berekeningen worden gemaakt aan de hand van de kengetallen uit de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’. Door het bieden van keuzes voor enige aanvullende mogelijkheden in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld het
corrigeren voor een ligging in een gemeente met een bepaalde stedelijkheidsgraad of het variëren met de mate van autogebruik van
klanten/bezoekers of van werknemers van een voorziening) kunnen afwijkende uitkomsten ontstaan. Ook door het rekenen met
wel/niet afgerond achterliggend datamateriaal kunnen geringe afwijkingen optreden ten opzichte van CROW-publicatie 317.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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1. Inleiding 
 

Op 27 maart 2019 heeft de gemeente Amersfoort een advies gevraagd ten aanzien van externe veiligheid. Op de locatie 

Meridiaan 14 staat een leegstaand garagebedrijf waarvoor het voornemen bestaat om hier woningbouw te plegen. 
Hiertoe moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het plan bestaat uit de realisatie van 30 appartementen.  

 
 

2. Wettelijk kader 
 

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van een ongeval in de directe omgeving 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke 

stoffen worden bewaard en/of bewerkt, transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en ondergrondse 
buisleidingen. De aan deze activiteiten verbonden risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven.  

 
Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en voor het 

vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 
 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden welke het wettelijk kader 
vormt voor ondergrondse buisleidingen. 

 
Op 1 april 2015 is het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) in werking getreden welke het wettelijk kader 

voor transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geeft.   

 
Bij de beoordeling van de externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen van belang: 

- Het plaatsgebonden risico (PR) richt zich als maat voor het risico vanwege activiteiten met gevaarlijke stoffen vooral 
op de basisveiligheid voor personen in de omgeving van die activiteiten. 

Aan het PR is een wettelijke grenswaarde verbonden die niet mag worden overschreden. Het PR wordt “vertaald” 
als een risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare objecten (bijv. woningen) mogen 

liggen. 
- Het groepsrisico (GR) is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een calamiteit met 

gevaarlijke stoffen. Rondom een risicobron wordt een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden 
gesteld aan het maximaal aanvaardbare aantal personen, de z.g. oriënterende waarde (OW). In het Bevi, het Bevb 

en het Btev wordt de verantwoordingsplicht voor het bevoegd gezag ten aanzien van de acceptatie van het 
groepsrisico vanwege inrichtingen wettelijk geregeld. Deze verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van het 

GR, ook als de OW niet wordt overschreden.  
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3. Locatie 
 

3.1. Ligging 
 
Het plangebied is in onderstaande figuur weergegeven. Het betreft de rood omcirkelde locatie. 

 

 
Figuur 1: luchtfoto van het plangebied 
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3.2. Risicokaart 
 
Middels de risicokaart kan worden beoordeeld of een locatie nabij een risicoveroorzakend object is gelegen.  

Onderstaande figuur is een uitsnede van de risicokaart ter plaatse van het plangebied. Ten zuidoosten van de locatie 
loopt het doorgaande spoor door Amersfoort waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. De afstand tot het spoor is 

ongeveer 180 meter. Verder liggen er geen objecten in de omgeving van de locatie welke relevant zijn qua externe 
veiligheid.  

 

 
Figuur 2: uitsnede uit de risicokaart 
 

SPA WNP ingenieurs

21900175

Bijlage 4.5



 Projectnummer: Z-AD-2019-3379 

  

RUD Utrecht 

Archimedeslaan 6 | 3584 BA Utrecht | Postbus 85242 | 3508 AE Utrecht 
Telefoon (030) 258 2000 

www.rudutrecht.nl 6 

 

 

 

 
3.3.  Vervoer gevaarlijke stoffen 
 

Plaatsgebonden risico 
 

Het plaatsgebonden risico (10-6/jaar) van het doorgaande spoor door Amersfoort is vermeld in bijlage 1 van de Regeling 
basisnet. Deze bedraagt maximaal 7 meter. Gezien deze afstand is er voor de Meridiaan 14 geen belemmering vanwege 

het plaatsgebonden risico. 
 

Groepsrisico 
 

In artikel 8 van het Bevt wordt een grens van 200 meter aangegeven waarbinnen een uitgebreide verantwoording 
noodzakelijk kan zijn. Buiten deze afstand tot de grens van het invloedsgebied is alleen een beperkte verantwoording 

conform artikel 7 van het Bevt relevant. 
 

Het risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is berekend met behulp van RBMII. De 
rapportages van de gemaakte berekeningen zijn als bijlage 1 en 2 bijgevoegd. Voor de vervoersaantallen is uitgegaan 

van bijlage I van de Regeling basisnet.  
 

Voor de bevolking is voor de bestaande situatie uitgegaan van de BAG populatieservice. Voor de toekomstige situatie zijn 
30 woningen bovenop de bestaande situatie gemodelleerd. Per woning is conform de Handreiking verantwoordingsplicht 

groepsrisico uitgegaan van 2,4 personen per woning (100% bezetting nacht, 50% bezetting dag).  

 
Het berekende groepsrisico bedraagt in de huidige situatie per kilometer maximaal 0,074 maal de oriënterende waarde 

bij 560 slachtoffers. Voor de toekomstige situatie is een groepsrisico berekend van maximaal 0,075 maal de oriënterende 
waarde bij 560 slachtoffers. 

 
Het groepsrisico moet conform artikel 7 en 8 van het Bevt worden verantwoord. In artikel 8 van het Bevt is bepaald dat 

uitgebreid op het groepsrisico moet worden ingegaan indien een locatie binnen 200 meter van een transportroute ligt. 
Conform artikel 8, 2e lid kan de verantwoording conform artikel 8 achterwege blijven indien het groepsrisico lager is dan 

0,1 maal de oriënterende waarde. Hiervan is sprake. Zodoende is alleen een verantwoording conform artikel 7 
noodzakelijk. 
 
Artikel 7 

 
In de toelichting bij een bestemmingsplan en in de ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning wordt, voor 

zover het gebied waarop dat plan of die vergunning betrekking heeft binnen het invloedsgebied ligt van een weg, 
spoorweg of binnenwater waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, in elk geval ingegaan op: 

a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op die weg, spoorweg 
of dat binnenwater, en 

Ad a.: Op circa 550 meter hemelsbreed van de Meridiaan 14 bevindt zich de brandweerpost aan de Kleine Koppel. Het 

ziekenhuis Meander bevindt zich hemelsbreed op circa 1 km vanaf de locatie. De locatie is vanuit meerdere richtingen 
goed bereikbaar. 

 
De veiligheidsregio Utrecht heeft voor rampenbestrijding het Regionaal Crisisplan Utrecht 2018-2020 opgesteld. Het 

Regionaal Crisisplan beschrijft op welke wijze de crisisorganisatie bij een incident of crisis functioneert. Daarnaast bevat 

het crisisplan de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden met betrekking tot maatregelen en voorzieningen 
die de gemeenten in de regio Utrecht treffen bij de bestrijding van rampen en crises. 

b. voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare 
objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die weg, spoorweg of dat 
binnenwater een ramp voordoet. 

Ad b.: aangenomen mag worden dat de bewoners van de nieuwe woningen afdoende zelfredzaam zijn of dat er 

volwassenen aanwezig zijn die voor begeleiding kunnen zorgen. Vanaf de Meridiaan zijn er voldoende 

vluchtmogelijkheden in tegenovergestelde richting van het spoor. 
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Plasbrandaandachtsgebied 
In bijlage 2 bij de Regeling basisnet is aangegeven dat bij het spoor ter hoogte van de Meridiaan rekening moet worden 

gehouden met een plasbrandaandachtsgebied (verder: PAG). De zone van het plasbrandaandachtsgebied is 30 meter, 

welke wordt gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf. Aangezien de nieuwbouw buiten deze zone ligt zijn er verder geen 
eisen ten aanzien van de PAG. 

 
 

4. Conclusie 
 

Op ongeveer 180 meter vanaf de Meridiaan 14 ligt het doorgaande spoor door Amersfoort. De nieuwbouwlocatie ligt 
buiten de maatgevende risicocontour voor het plaatsgebonden risico. 

 
Het groepsrisico is berekend met behulp van RBMII en bedraagt in de huidige situatie per kilometer maximaal 0,074 

maal de oriënterende waarde bij 560 slachtoffers. Voor de toekomstige situatie is een groepsrisico berekend van 
maximaal 0,075 maal de oriënterende waarde bij 560 slachtoffers. 

 
Aangezien het groepsrisico lager dan 0,1 maal de oriënterende waarde is moet deze beperkt worden verantwoord. 

Hiertoe wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van deze rapportage.  
 

Voor de volledigheid wordt vermeld dat conform artikel 9 van het Bevt het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht in de 
gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen over het groepsrisico.  
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Bijlage 1: Rapportage berekening spoor huidige situatie 
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Bijlage 2: Rapportage berekening spoor toekomstige situatie 
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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding 

Initiatiefnemer is voornemens de bestaande garage en de appartementen op locatie Meridiaan 14 te 

Amersfoort te slopen en nieuwe woningen te realiseren. 

Door middel van de toets flora en fauna wordt in beeld gebracht of de werkzaamheden strijdigheid 

opleveren met de Wet Natuurbescherming en hoe eventuele strijdigheid met deze wet voorkomen kan 

worden.   

 

1.2 Doel 

Doel van het onderliggende onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het plangebied mogelijk 

leiden tot overtreding van de Wet Natuurbescherming.  

 

Het in deze rapportage beschreven onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de (mogelijke) 

aanwezigheid van beschermde soorten die zijn opgenomen in de soortlijsten van beschermde flora en 

fauna in het kader van de Wet Natuurbescherming. Op basis van dit onderzoek kan worden 

vastgesteld welke maatregelen getroffen en vervolgstappen genomen dienen te worden om te 

voorkomen dat in strijd met de Wet Natuurbescherming wordt gehandeld. 

 

 

2 Wettelijk kader 
 

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden sinds 1 januari 2017 geregeld in de Wet 

Natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van soorten, gebieden en houtopstanden en 

vervangt daarmee de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet. Daarnaast geldt 

per provincie beleid voor de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd).  

Deze toets flora en fauna is gericht op soortbescherming. Deze toets flora en fauna is gericht op 

soortbescherming. Vanwege de lokale aard van de voorgenomen werkzaamheden en de ligging van 

het plangebied worden negatieve effecten op beschermde gebieden niet verwacht. Ook worden geen 

houtopstanden gekapt. De delen over bescherming van gebieden en houtopstanden uit de Wet 

Natuurbescherming en het beleid voor het NNN worden daarom buiten beschouwing gelaten. 

 

2.1 Soortbescherming 

Op het gebied van soortbescherming is het uitgangspunt van de Wet Natuurbescherming dat geen 

schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan; 

het ‘nee, tenzij-principe’.  

De Wet Natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 

een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
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Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen 

en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. De Wet Natuurbescherming kent de 

volgende drie categorieën beschermde soorten:  

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn, §3.1 Wnb; 

2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag 

van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke 

verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt, §3.2 Wnb; 

3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal oogpunt bescherming behoeven, §3.3 

Wnb. 

De drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen voor 

vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit respectievelijk de 

Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) 

gelden verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatrichtlijn, maar in sommige opzichten 

minder streng zijn. In Tabel 1 zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven. 

 

Tabel 1. Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Categorie 1 (§ 3.1 Wnb) Categorie 2 (§ 3.2 Wnb) Categorie 3 (§ 3.3 Wnb) 

Art 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild levende 

vogels opzettelijk te doden of te 

vangen 

Art 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te 

doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten 

van vogels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 

Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren te beschadigen of te 

vernielen 

Art 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren opzettelijk te beschadigen 

of te vernielen 

Art 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te rapen en 

deze onder zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 

Het is verboden eieren van dieren in de 

natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels opzettelijk te 

storen, tenzij de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 

Het is verboden dieren opzettelijk te 

verstoren 

- 

- Art 3.5 lid 5 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, 

af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen 

Art 3.10 lid 1c 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, 

af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen 
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Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie 

criteria zijn voldaan: 

+ Er mag alleen van de verbodsbepalingen worden afgeweken als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is; 

+ Er moet sprake zijn van een in de wet genoemd belang. De wet geeft voor de verschillende 

beschermingsregimes aan wat die belangen zijn, zoals ruimtelijke ontwikkeling, volksgezondheid 

of openbare veiligheid;  

+ Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de staat van instandhouding van de soort. 

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 

handelingen is bovendien vrijstelling mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening 

of een gedragscode. 

 

Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet beschermde soorten, kent de Wet 

Natuurbescherming een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet 

nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.  

Dit betekent dat voorafgaand aan handelingen inzichtelijk moet zijn welke natuurwaarden aanwezig 

zijn, de kwetsbaarheid hiervan en de mogelijke gevolgen die de handeling hiervoor kan hebben. Bij de 

uitvoering van de handelingen dienen negatieve gevolgen zoveel mogelijk te worden voorkomen, dan 

wel beperkt of ongedaan te worden gemaakt. De zorgplicht is altijd van toepassing, ongeacht 

vrijstelling of ontheffing. 

 
 

3 Beschrijving plangebied  
 

Het plangebied ligt in het midden van Amersfoort in de wijk Meridiaan. Het terrein bestaat uit een 

garagebedrijf op de eerste verdieping en appartementen. In het plangebied staan enkele bomen en 

struiken en verder is het terrein geheel bestraat.  

 

In figuur 1 op de volgende pagina is de globale ligging van het plangebied weergegeven. Figuur 2 

toont het plangebied en de directe omgeving. Op pagina 5 staan enkele foto’s van het plangebied. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied in Amersfoort (gele lijn) (bron: Google Maps) 

Figuur 2. Globale begrenzing van het plangebied (gele lijn) (bron: Google Maps) 
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Foto 1. Noordzijde garagebedrijf 
 

 
Foto 2. Zuidzijde garagebedrijf 

 
Foto 3. Oostzijde appartementen 
 

 
Foto 4. Zuidzijde appartementen 

 
Foto 5. Westzijde appartementen 
 

 
Foto 6. Open stootvoegen boven ramen van appartementen 
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4 Natuurwaarden 
 

In het kader van deze toets flora en fauna heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden. Aan de hand 

van bekende verspreidingsgegevens uit onder andere verspreidingsatlassen en de Nationale 

Databank Flora en Fauna (NDFF) is bepaald welke beschermde soorten in de omgeving van het 

plangebied voorkomen. Daarnaast heeft een veldbezoek plaatsgevonden. Tijdens het veldbezoek zijn 

alle op de locatie aanwezige habitats opgenomen. De aanwezigheid van deze habitats vormt de basis 

voor de mogelijkheid tot het voorkomen van beschermde soorten. Naast de habitats zijn directe en 

indirecte aanwijzingen opgenomen die duiden op het voorkomen van beschermde soorten. De 

aanwezige habitats zijn vergeleken met de habitateisen van beschermde plant- en diersoorten. Op 

basis van expert judgement is beoordeeld welke van deze soorten in het plangebied kunnen 

voorkomen.  

Het veldbezoek dat voor dit onderzoek heeft plaatsgevonden op 20 maart 2019 in de ochtend onder 

de volgende weersomstandigheden: bewolkt, droog, 10°C en windkracht 3.  

 
 

4.1 Flora 

Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Uit 

gegevens van de NDFF blijkt dat binnen vijf kilometer van het plangebied de volgende beschermde 

plantensoorten zijn waargenomen: groot spiegelklokje, muurbloem, dreps en knolspirea.  

 

Het plangebied biedt geen geschikt habitat voor deze en andere beschermde plantsoorten. Het 

voorkomen van beschermde planten in het plangebied is derhalve uit te sluiten. 

 

 

4.2 Amfibieën 

Uit gegevens van de NDFF blijkt dat binnen één kilometer van het plangebied de volgende 

beschermde soorten amfibieën voorkomen: Alpenwatersalamander, bastaardkikker, bruine kikker, 

gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker (alle §3.3 Wnb), kamsalamander en 

vroedmeesterpad (beide §3.2 Wnb). Binnen vijf kilometer van het plangebied zijn ook heikikker en 

poelkikker (beide §3.2 Wnb) waargenomen.  

 

Binnen het plangebied ontbreekt het aan oppervlaktewater; voortplantingshabitat is dus niet aanwezig 

voor amfibieën. Amfibiesoorten kunnen de garage en appartementen niet betreden, in het plangebied 

zijn naast de gebouwen weinig mogelijke verblijfplaatsen. Eventueel kunnen geschikte verblijfplaatsen 

zich bevinden onder de bomen en struiken. Deze kunnen gebruikt worden als land- en 

overwinteringshabitat door Alpenwatersalamander, bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, kleine 

watersalamander en meerkikker, dit zijn niet-kritische en algemene soorten. Voor kamsalamander, 

vroedmeesterpad, heikikker en poelkikker is het plangebied ongeschikt als land- of 

overwinteringshabitat, dit zijn kritische of zeldzame soorten. 

 

Effectbeoordeling 

Voor algemene en niet-kritische amfibiesoorten zijn mogelijk enkele verblijfplaatsen aanwezig in het 

plangebied, onder de bomen en struiken. Voor de soorten bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, 

kleine watersalamander en meerkikker, geldt in Provincie Utrecht bij ruimtelijke ontwikkelingen een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming. Mitigerende maatregelen 

nemen is derhalve niet nodig. Alpenwatersalamander is een niet-kritische soort waarvoor de vrijstelling 

niet geldt, maar die mogelijk wel gebruikmaakt van het plangebied als land- en overwinteringshabitat. 

Bij de voorgenomen werkzaamheden kunnen mogelijke verblijfplaatsen, onder de bomen struiken, van 

deze soort worden vernietigd en individuen worden verwond of gedood. Onder de Wet 
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Natuurbescherming mag voor deze soort gebruik worden gemaakt van een goedgekeurde 

gedragscode. In dit geval dient gewerkt te worden volgens de gedragscode flora en fauna voor 

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de Vereniging Stadswerk Nederland.  

Voor het zorgvuldig handelen dient de volgende periode en werkwijze te worden gehanteerd:   

+ Het uitvoeren van graafwerkzaamheden onder de bomen en struiken waar 

Alpenwatersalamander mogelijk voorkomt, dient plaats te vinden in de periode buiten de 

overwinteringsperiode van deze soort. Dit betekent dat deze werkzaamheden mogen worden 

uitgevoerd in de periode half april tot half oktober. 

 

 

4.3 Reptielen 

Uit gegevens van de NDFF blijkt dat binnen één kilometer van het plangebied hazelworm en ringslang 

(beide §3.3 Wnb) voorkomen. Binnen vijf kilometer van het plangebied komen ook levendbarende 

hagedis (§3.3 Wnb) en zandhagedis (§3.2 Wnb) voor. 

 

Het plangebied biedt geen geschikte habitats voor bovengenoemde soorten en andere beschermde 

reptielsoorten. Het voorkomen van reptielen in het plangebied is uit te sluiten. 

 

 

4.4 Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn geen vogels waargenomen in het plangebied, wel zijn huismussen 

gehoord in de omgeving van het plangebied. Uit gegevens van de NDFF blijkt dat binnen één 

kilometer van het plangebied de volgende vogelsoorten zijn waargenomen: boomvalk, buizerd, 

gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, 

steenuil, wespendief en zwarte wouw. 

 

Binnen het plangebied staan enkele bomen en struiken waarin geen vogelnesten zijn aangetroffen. 

Het gebouw in het plangebied is vanwege de constructie en het ontbreken van geschikte openingen 

niet geschikt als nestlocatie voor de gebouwbewonende soorten, huismus en gierzwaluw. Het 

plangebied is ongeschikt als foerageergebied voor vogels. 

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied is ongeschikt als foerageergebied voor vogels, en biedt geen nestmogelijkheden voor 

gebouwbewonende soorten. Het plangebied biedt voor vogels wel mogelijk geschikte nest- en 

rustmogelijkheden in de bomen en struiken. Het snoeien of kappen van bomen en struiken moet 

worden uitgevoerd buiten het broedseizoen van vogels. Het broedseizoen loopt globaal van half maart 

tot en met juli. In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt voor het broedseizoen echter geen 

standaardperiode gehanteerd. Ook is van belang, ongeachte de periode, of een broedgeval in de 

struiken of bomen aanwezig is. 

 

 

4.5 Zoogdieren 

 

Vleermuizen 

Uit gegevens van de NDFF blijkt dat binnen één kilometer van het plangebied de volgende 

vleermuissoorten voorkomen: gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, kleine 

dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis en 

watervleermuis. Binnen vijf kilometer van het plangebied komen baardvleermuis, franjestaart en 

meervleermuis voor. 
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De appartementen op de eerste verdieping hebben open stootvoegen waar gebouwbewonende 

vleermuizen een verblijfplaats kunnen vinden (Foto 6). Bij het slopen van het gebouw kunnen dus 

verblijfplaatsen van vleermuizen worden vernietigd en individuen worden verwond of gedood. Dat 

heeft een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming tot gevolg. De 

dakranden van het gebouw zijn ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. 

Het plangebied en de omgeving daarvan kunnen dienen als foerageergebied voor vleermuizen. 

Binnen het plangebied zijn geen lijnvormige elementen aanwezig die kunnen dienen als vliegroute, in 

de omgeving van het plangebied wel.  

 

Overige zoogdieren 

Uit gegevens van de NDFF blijkt dat binnen één kilometer van het plangebied de volgende zoogdieren 

zijn waargenomen: boommarter, bosmuis, bunzing, dwergmuis, eekhoorn, egel, haas, huisspitsmuis, 

konijn, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en wezel (alle §3.3 Wnb). Binnen vijf kilometer van het 

plangebied komen ook das, dwergspitsmuis en hermelijn voor, en binnen tien kilometer komen 

aardmuis, edelhert, steenmarter en woelrat voor (alle §3.3 Wnb). 

 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied en biedt verblijfplaatsen voor (spits)muizen en andere 

kleine grondgebonden zoogdieren. Voor grotere zoogdieren zoals marterachtigen, konijnen en reeën, 

biedt het plangebied geen geschikt leefgebied. Mogelijk lopen marterachtigen door het plangebied 

heen, maar het zal geen essentieel en waardevol habitat voor ze zijn. 

 

Effectbeoordeling 

Bij het slopen van het gebouw kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen worden vernietigd en 

individuen worden verwond of gedood. Dat heeft een overtreding van de verbodsbepalingen van de 

Wet Natuurbescherming tot gevolg. Nader onderzoek naar vleermuizen dient gedurende de periode 

half mei t/m september te worden uitgevoerd om te kunnen bepalen of vleermuizen aanwezig zijn in 

het plangebied en wat de effecten zijn van de voorgenomen plannen op vleermuizen. Indien blijkt dat 

verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, is het noodzakelijk om voorafgaand aan de uitvoer van 

de werkzaamheden een ontheffing van de Wet Natuurbescherming aan te vragen bij de provincie en 

mitigerende maatregelen te treffen. Op basis van het onderzoek gedurende de periode half mei t/m 

september kan worden bepaald welke mitigerende maatregelen genomen dienen te worden, zodat 

een ontheffing van de Wet Natuurbescherming verkregen kan worden. 

 

Het plangebied en de omgeving is geschikt als foerageergebied, en het is aannemelijk dat regelmatig 

vliegactiviteit van vleermuizen in het plangebied plaatsvindt. Door de werkzaamheden zal tijdelijk het 

gebied ongeschikt zijn als foerageergebied voorvleermuizen. Het is aan te raden de werkzaamheden 

overdag uit te voeren en het plangebied niet extra te verlichten. Bij werkzaamheden die in de avond 

plaatsvinden kan dit mogelijk een negatief effect op vleermuizen hebben. De voorgenomen plannen 

zullen geen effect hebben op de in de omgeving aanwezige lijnvormige elementen, daarom is het 

uitgesloten dat de plannen een negatief effect hebben op mogelijke vliegroutes van vleermuizen. 

 

Het slopen van het gebouw kan negatieve effecten hebben op het leefgebied van kleine 

grondgebonden zoogdieren. Echter geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen in de Provincie Utrecht een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming voor algemene (spits)muizen en 

egels. Voor deze soorten hoeven geen mitigerende maatregelen genomen te worden. 

 

4.6 Overige soortgroepen 

Bevindingen van het veldbezoek tonen aan dat in het plangebied geschikte habitats ontbreken voor 

beschermde soorten vissen, dagvlinders, libellen, weekdieren en kevers. Het voorkomen van 

beschermde soorten uit deze soortgroepen kan daarom worden uitgesloten. 
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5 Conclusie  
 

Uit het veldonderzoek is gebleken dat in het plangebied de aanwezigheid van beschermde soorten 

planten, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, weekdieren en kevers kan worden 

uitgesloten. 

 

Voor algemene en niet-kritische amfibiesoorten is het plangebied mogelijk geschikt als land- en 

overwinteringshabitat. Voor de soorten bastaard kikker, bruine kikker, gewone pad, kleine 

watersalamander en meerkikker geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen in de Provincie Utrecht een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming. Voor Alpenwatersalamander 

geldt deze vrijstelling niet en moet tijdens de werkzaamheden gewerkt worden volgens een 

goedgekeurde gedragscode. Voor het zorgvuldig handelen dient de volgende periode en werkwijze te 

worden gehanteerd:   

+ Het uitvoeren van graafwerkzaamheden onder de bomen en struiken waar 

Alpenwatersalamander mogelijk voorkomt, dient plaats te vinden in de periode buiten de 

overwinteringsperiode van deze soort. Dit betekent dat deze werkzaamheden mogen worden 

uitgevoerd in de periode half april tot half oktober. 

 

Het plangebied is ongeschikt als foerageergebied voor vogels, de voorgenomen werkzaamheden 

zullen dus geen effect hebben op foerageermogelijkheden. Het plangebied biedt geschikte 

nestmogelijkheden in de bomen/struiken. Het snoeien of kappen van bomen en struiken moet worden 

uitgevoerd buiten het broedseizoen van vogels. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot en 

met juli. In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt voor het broedseizoen echter geen 

standaardperiode gehanteerd. Ook is van belang, ongeachte de periode, of een broedgeval in de 

struiken of bomen aanwezig is. Het gebouw binnen het plangebied biedt geen geschikte 

nestgelegenheden voor huismus en gierzwaluw. 

 

De stootvoegen van het gebouw binnen het plangebied bieden mogelijk toegang tot verblijfplaatsen 

voor vleermuizen. Bij het slopen van het gebouw kunnen dus mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen 

van vleermuizen worden vernietigd en individuen worden verwond of gedood. Dit is een overtreding 

van de Wet Natuurbescherming. Nader onderzoek naar vleermuizen dient gedurende de periode half 

mei t/m september te worden uitgevoerd om te kunnen bepalen of vleermuizen aanwezig zijn in het 

plangebied en wat de effecten zijn van de voorgenomen plannen op vleermuizen. Indien blijkt dat 

verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, is het noodzakelijk om voorafgaand aan de uitvoer van 

de werkzaamheden een ontheffing van de Wet Natuurbescherming aan te vragen bij de provincie en 

mitigerende maatregelen te treffen. Op basis van het onderzoek gedurende de periode half mei t/m 

september kan worden bepaald welke mitigerende maatregelen genomen dienen te worden, zodat 

een ontheffing van de Wet Natuurbescherming verkregen kan worden. 

 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen en het is aannemelijk dat regelmatig 

vliegactiviteit van vleermuizen in het plangebied plaatsvindt. Door de werkzaamheden zal tijdelijk het 

gebied ongeschikt zijn als foerageergebied voorvleermuizen. Het is aan te raden de werkzaamheden 

overdag uit te voeren en het plangebied niet extra te verlichten. Bij werkzaamheden die in de avond 

plaatsvinden kan dit mogelijk een negatief effect op vleermuizen hebben. De voorgenomen plannen 

zullen geen effect hebben op de in de omgeving aanwezige lijnvormige elementen, daarom is het 

uitgesloten dat de plannen een negatief effect hebben op mogelijke vliegroutes van vleermuizen. 

 

Het slopen van het gebouw kan negatieve effecten hebben op het leefgebied van kleine 

grondgebonden zoogdieren. Echter geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen in de Provincie Utrecht een 
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vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming voor algemene (spits)muizen en 

egels. Voor deze soorten hoeven geen mitigerende maatregelen genomen te worden. 

 

Wel geldt voor alle aanwezige soorten in het plangebied de algemene zorgplicht, zie §2.1 van dit 

rapport. 

 

Advies en aanbevelingen 

De volgende maatregel dient te worden genomen om overtreding van de Wet Natuurbescherming te 

voorkomen:  

+ Werken volgens gedragscode voor Alpenwatersalamander, graafwerkzaamheden onder 

bomen en struiken in het plangebied uitvoeren tussen half april en half oktober.  

+ Het snoeien of kappen van bomen en struiken moet worden uitgevoerd buiten het 

broedseizoen van vogels. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met juli. In 

het kader van de Wet Natuurbescherming wordt voor het broedseizoen echter geen 

standaardperiode gehanteerd. Ook is van belang, ongeachte de periode, of een broedgeval 

in de struiken of bomen aanwezig is.  

+ Nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen in het gebouw dient te worden 

uitgevoerd in de periode half mei t/m september. Het betreft onderzoek dat met drie rondes 

in de periode half mei t/m half juli en twee onderzoeksrondes in de periode half augustus 

t/m september uitgevoerd dient te worden. 

+ Werkzaamheden overdag uitvoeren en het plangebied niet extra verlichten. 

 

In Tabel 2 is een overzicht van de mogelijk aanwezige soorten en de maatregelen die genomen 

moeten worden weergegeven. 

 

Tabel 2. Overzicht mogelijk aanwezige en aangetroffen beschermde soorten 

Soort(groep) Bescherming Functie plangebied 
Mogelijk 

effect  

Ontheffing 

nodig 
Maatregelen 

Algemene 

amfibiesoorten 
§3.3 Wnb 

Land- en 

overwinteringshabitat 
Ja 

Nee, algehele 

vrijstelling 
- 

Alpenwatersalamander §3.3 Wnb 
Land- en 

overwinteringshabitat 
Ja 

Nee, indien 

gewerkt wordt 

met 

gedragscode 

Graafwerkzaamhed

en uitvoeren tussen 

15 april en 15 

oktober 

Algemene vogelsoorten 

§3.1 Wnb 

(nest niet 

jaarrond 

beschermd) 

Broedgebied Ja 

Nee, indien 

maatregelen 

worden 

toegepast 

Snoeien en kappen 

wanneer geen 

broedgeval 

aanwezig is en 

buiten broedseizoen 

Vleermuizen §3.2 Wnb Foerageergebied Ja 

Nee, indien 

maatregelen 

worden 

toegepast 

Overdag werken, 

zonder extra te 

verlichten 

Vleermuizen §3.2 Wnb Verblijfplaatsen  Ja Mogelijk  

Nader onderzoek in 

de periode 15 mei 

t/m 30 september 

Algemene 

grondgebonden 

zoogdieren 

§3.3 Wnb Leefgebied Ja 
Nee, algehele 

vrijstelling 
- 

SPA WNP ingenieurs

21900175R02

Bijlage 5.10



 

11 van 11 
 

Literatuur 
 

+ Bij12. Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus. Kennisdocument. Versie 1.0 Juli 2017 

+ Bij12. Gierzwaluw Apus apus. Kennisdocument. Versie 1.0 Juli 2017 

+ Bij12. Huismus Passer domesticus. Kennisdocument. Versie 1.0 Juli 2017 

+ Bos F., M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff, De Vlinderstichting, 2006. De 

dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hesperioidea, 

Papilionoidea). Nederlandse Fauna 7. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV 

Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden. 

+ Creemers R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (RAVON) (redactie). 2009. De amfibieën en reptielen van 

Nederland, Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European 

Invertebrate Survey Nederland, Leiden. 

+ Korsten, E. en Regelink J.R. Herkennen van potentiële vleermuiswaarden: in het kader van 

quickscans en andere ecologisch vooronderzoek. Zoogdiervereniging- rapport 2010.44. 

Zoogdiervereniging, Nijmegen. 

+ Limpens, H., K. Mostert, W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen, onderzoek 

naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 

+ Ministerie van Economische Zaken. Brochure: Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, lees 

hier wat de Wet Natuurbescherming daarover regelt. Versie 1.3 december 2016. 

+ Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederlandse libellen (Odonata). 

Nederlandse Fauna 4. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & 

European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden. 

 

www.vlinderstichting.nl 

www.waarneming.nl 

www.zoogdiervereniging.nl 

www.eis-nederland.nl 

www.ravon.nl 

 

© NDFF - quickscanhulp.nl 18-03-2019 16:07:48 

SPA WNP ingenieurs

21900175R02

Bijlage 5.11



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA  MIDDELBURG | 0118 227 466

                    Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110


	21900175r02b_190905.pdf
	SPAWNP Bijlagenblad.pdf
	21900175r02b Bijlage 1.pdf
	21900175b01_190508.pdf
	SPAWNP Bijlagenblad.pdf
	21900175b01 Bijlage 1.pdf
	21900175b01 Bijlage 1.3 Uitgangspunten.pdf

	21900175b01 Bijlage 2.pdf
	21900175b01 Bijlage 3.pdf

	21900175r02b Bijlage 2 xxx.pdf
	21900175r02b Bijlage 3.pdf
	huidig 2 woningen_Verkeersgeneratie+Parkeren.pdf
	huidig werken_Verkeersgeneratie+Parkeren.pdf

	21900175r02b Bijlage 4.pdf
	19-05-08 ev advies Meridiaan 14 bijlage 1.pdf
	19-05-08 ev advies Meridiaan 14 bijlage 2.pdf

	21900175r02b Bijlage 5.pdf
	SPAWNP Rapport Achterblad.pdf

