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Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Algemeen

Sinds 1 november 2003 is voor alle ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. Het doel van de watertoets is waterbelangen evenwichtig
mee te nemen in het planvormingsproces van Rijk, Provincies en gemeenten. Hiermee wordt een veilig, gezond en duurzaam watersysteem
nagestreefd. De toets omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de in
ruimtelijke plannen voorkomende waterhuishoudkundige aspecten. Via de digitale watertoets is beoordeeld of en welke waterbelangen voor
het plan relevant zijn.

Beoordeling

In het plangebied liggen geen belangrijke oppervlaktewateren (zogenaamde primaire of A- watergangen), waterkeringen of gebieden die zijn
aangewezen voor regionale waterberging. Dit betekent dat dit plan geen essentiële waterbelangen raakt. Op basis daarvan wordt door het
waterschap voor het onderhavige plan een positief wateradvies gegeven.



Aandachtspunten

Voor de verdere uitwerking en concretisering van de beoogde ontwikkeling, geeft het waterschap aan dat rekening gehouden moet worden
met een aantal algemene en gebiedsspecifieke aandachtspunten voor water.

Algemene aandachtspunten

Vasthouden - bergen - afvoeren

Een belangrijk principe is dat een deel van het hemelwater binnen het plangebied wordt vastgehouden en/of geborgen en dus niet direct
afgevoerd wordt naar de riolering of het oppervlaktewater. Hiermee wordt bereikt dat de waterzuiveringsinstallatie beter functioneert,
verdroging wordt tegen gegaan en piekafvoeren in het oppervlaktewater (met eventueel wateroverlast in benedenstrooms gelegen gebieden)
wordt voorkomen. Bij lozing op oppervlaktewater zal hiervan een melding gedaan moeten worden bij het waterschap.

Grondwaterneutraal bouwen

Om grondwateroverlast te voorkomen adviseert het waterschap om boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) te ontwerpen. Dit
betekent dat aspecten zoals ontwateringsdiepte en infiltratie van hemelwater, beschouwd worden ten opzichte van de GHG. Het structureel
onttrekken / draineren van grondwater is geen duurzame oplossing en moet worden voorkomen. Het waterschap adviseert de initiatiefnemer
dan ook om voorafgaand aan de ontwikkeling een goed beeld te krijgen van de heersende grondwaterstanden en GHG. Eventuele
grondwateroverlast is in eerste instantie een zaak voor de betreffende perceeleigenaar.



Schoon houden - scheiden - schoon maken

Om verontreiniging van bodem, grond- en/of oppervlaktewater te voorkomen is het van belang dat het afstromende hemelwater niet
verontreinigd raakt. Dit kan door nadere eisen of randvoorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld de toegepaste (bouw)materialen. Wij vragen
de initiatiefnemer om duurzame bouwmaterialen te gebruiken. De gemeente kan u hierbij verder helpen.

Tot slot

Eventueel benodigde vergunningen worden niet binnen de watertoets procedure of met deze Digitale Watertoets geregeld en zullen via
daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. Een watervergunning van het waterschap is bijvoorbeeld nodig voor het dempen
en/of vergraven van watergangen, het lozen van water op oppervlaktewater en het onttrekken van grondwater. Informatie over een
watervergunning kunt u vinden op de website van het waterschap (www.vallei-veluwe.nl/loket). Op www.omgevingsloket.nlkunt u een
watervergunning aanvragen. Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen met het waterschap onder telefoonnummer 055 - 52 72 911. Wij
wensen u succes met de verdere ruimtelijke planvorming en verzoeken u het voorontwerp bestemmingsplan naar ons te mailen
[watertoets@vallei-veluwe.nl].

Heeft u vragen of opmerkingen over deze watertoetsapplicatie? Laat het ons per mail weten [watertoets@vallei-veluwe.nl]. Voor dringende
watertoetszaken kunt u ons telefonisch bereiken op 055 - 52 72 911.

Team Watertoets, Waterschap Vallei en Vallei

Disclaimer

Waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan het
beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waterschap Vallei en Veluwe aanvaard geen aansprakelijkheid
voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie beschikbaar wordt gesteld.

www.dewatertoets.nl

http://www.vallei-veluwe.nl/loket
http://www.omgevingsloket.nl
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Woningstichting Leusden heeft een plan in voorbereiding om op de locatie van de voormalige sporthal aan De 

Meent een appartementencomplex met 22 woningen te ontwikkelen.  

Voor ruimtelijke ontwikkelingen is het op basis van het Besluit milieueffectrapportage nodig om aan te geven 

of er een milieueffectrapportage (m.e.r.) moet worden opgesteld. Dit wordt bepaald door de milieugevolgen 

die er zijn naar aanleiding van het project. In deze aanmeldnotitie is voor dit project aangegeven waarom er 

met een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaan kan worden. 

1.2 Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen aan De Meent in de wijk Groenhouten. Onderstaande afbeelding toont de ligging van 

het plangebied in de omgeving. 

 

 
Globale ligging van het plangebied (bron: openstreetmap.org) 

1.3 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk is in hoofdstuk 2 het plan getoetst aan het Besluit milieueffectrapportage. In 

hoofdstuk 3 is vervolgens de vormvrije m.e.r.-beoordeling opgenomen.  
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Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 
 

2.1 Algemeen 

Voor activiteiten die belangrijke milieugevolgen kunnen hebben, is het verplicht een milieueffectrapportage 

(m.e.r.) uit te voeren en een Milieu Effect Rapport (MER) te maken. Hiermee krijgt het milieubelang een 

volwaardige plaats  in de besluitvorming. De m.e.r. onderzoekt de milieugevolgen van een plan of een besluit 

en (milieuvriendelijker) alternatieven. De m.e.r. is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. 

Naast de Wet milieubeheer is het Besluit m.e.r. belangrijk om te kunnen bepalen of bij de voorbereiding van 

een plan of een besluit de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Een plan of besluit is direct m.e.r.-plichtig 

in een van de volgende situaties: 

 in het Besluit milieueffectrapportage, artikel 7.4 bijlagen C en D zijn activiteiten aangewezen waarvoor 

direct een m.e.r.-plicht geldt; 

 een m.e.r.-plicht kan volgen uit een passende beoordeling in het kader van de Wet Natuurbescherming; 

 op grond van de provinciale milieuverordening kunnen aanvullend op het Besluit m.e.r. activiteiten 

worden aangewezen waarvoor een m.e.r.-plicht geldt. 

 

2.2 Toetsing Besluit milieueffectrapportage 

Een aantal activiteiten op kleinere schaal zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig als een indicatieve drempelwaarde uit 

onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. wordt overschreden. Ook als de drempelwaarden niet worden 

overschreden kan in overleg worden bekeken of er aanleiding is voor het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling, 

omdat er mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Voor elke aanvraag, waarbij een 

vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is, moet:   

 door de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie worden opgesteld;   

 het bevoegd gezag binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit besluit hoeft niet in de 

Staatscourant gepubliceerd te worden;   

 de initiatiefnemer het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de vergunningaanvraag voegen 

(Artikel 7.28 Wet milieubeheer).   

Toetsing 

Het onderhavige plan behelst het realiseren van 22 appartementen en blijft daarmee (ver) onder de drempel 

van 2.000 woningen (onderdeel D11.2 van de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r.). Daarom kan volstaan 

worden met een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Hiervoor dient initiatiefnemer voorliggende aanmeldingsnotitie 

in bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag neemt binnen 6 weken na ontvangst van de aanmeldingsnotitie 

(mededeling) een beslissing of een MER gemaakt moet worden. 
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Hoofdstuk 3  Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

 

3.1 Algemeen 

In lijn met 'Bijlage III EU richtlijn milieubeoordeling projecten' wordt ingegaan op de kenmerken van het 

project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten.  

 
Kenmerken van het project 

Het plan betreft de realisering van een appartementencomplex met 22 sociale huurwoningen in een woonwijk. 

Het gebouw wordt uitgevoerd in drie verdiepingen. 

 

 
 

 

Impressie toekomstige situatie (tekening: AG NOVA Architecten) 

 

 



Aanmeldnotitie vormvrij m.e.r. De Meent, Leusden 
  
 7 

Plaats van het project 

Het plangebied ligt aan De Meent in de wijk Groenhouten. De omliggende woningen zijn grotendeels in de 

jaren 1972 – 1976 gebouwd. Het zijn rijenwoningen, uitgevoerd in twee bouwlagen met een kap. Aan de 

westkant van het plangebied ligt een trapveldje. Aan de zuidkant liggen twee basisscholen. Deze twee 

gebouwen zullen worden vervangen door één nieuw integraal kindcentrum, waar ook een kinderopvang en 

buitenschoolse opvang een plek krijgt (het IKC Groenhouten). Hiervoor is onlangs een bestemmingsplan 

vastgesteld. Het plangebied wordt in zuidelijke richting ontsloten via de Dissel.  

 

 
Luchtfoto van het plangebied (bron: PDOK Viewer) 

 

Het plangebied is geen gevoelig gebied, zoals benoemd in onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Het 

is niet aangewezen als Natura 2000-gebied, geen onderdeel van het NatuurNetwerk Nederland, 

grondwaterbeschermingsgebied of anderszins beschermd gebied vanwege hoge landschappelijke of 

cultuurhistorische kwaliteiten. 

 

Kenmerken van de potentiële effecten 

Het plan betreft de herontwikkeling van een bestaande bouwlocatie in een woonwijk. De footprint van het 

nieuwe gebouw is gelijk aan die van de voormalige sporthal die er stond. Het appartementencomplex wordt 

met 9 meter iets hoger dan de sporthal was (max. 8 meter). De bouw van woningen leidt tot 

verkeersbewegingen en een parkeerbehoefte.  

Zoals hiervoor aangegeven ligt het plan in de directe omgeving van een andere ontwikkeling; de bouw van het 

IKC Groenhouten. Het parkeren ten behoeve van de nieuwe woningen zal voor een deel opgevangen worden 

op de kiss & ride parkeerplaats van het IKC.  

 

 

  



Aanmeldnotitie vormvrij m.e.r. De Meent, Leusden 
  
 8 

3.2 Beoordeling 

 

Om het project te beoordelen op de aspecten zoals in de vorige paragraaf beschreven, wordt in deze paragraaf 

ingegaan op de potentiële milieueffecten van het plan op de omgeving.  

Gelet op de aard en omvang van het plan zijn er geen bijzondere effecten te verwachten wat betreft gebruik 

van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging, het risico op zware ongevallen 

en/of rampen (waaronder rampen door klimaatverandering) of risico’s voor de menselijke gezondheid. 

 

3.2.1 Bodem 

De toekomstige woningbouwontwikkeling is geen potentieel bodembedreigende activiteit. Het plan heeft geen 

nadelig effect op de kwaliteit van de bodem.   

 

3.2.2 Lucht 

De Wet milieubeheer maakt bij het aspect luchtkwaliteit onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ projecten. 

Kleine projecten dragen ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit.  

De bijdrage van voorliggend initiatief (toevoegen 22 appartementen in de sociale huur) is van geringe omvang 

ten opzichte van de grenswaarde die wordt gehanteerd voor projecten die ‘niet in betekenende mate’ 

bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit (3%, wat gelijk staat een het toevoegen van 1.500 

woningen). De bijdrage van het verkeer als gevolg van het plan op de luchtkwaliteit bedraagt: 

 

 
 

Op basis van de te verwachten toename aan verkeersbewegingen ten gevolge van het project is te concluderen 

dat dit project 'niet in betekende mate' bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.  
 

3.2.3 Geluid 

Met voorliggend plan worden geen functies mogelijk gemaakt die veel geluid produceren. Wonen is geen 

functie die geluidhinder veroorzaakt. 

 

Het plan heeft geen nadelig effect op het aspect geluid.  
 

3.2.4 Geur 

Wonen is geen functie die geurhinder tot gevolg heeft. Het plan heeft geen nadelig effect op het aspect geur. 

 

3.2.5 Externe veiligheid 

Wonen is geen functie met een extern veiligheidsrisico. Het plan heeft geen nadelig effect op het aspect 

externe veiligheid.  
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3.2.6 Milieuzonering 

Wonen is geen functie met een externe milieuzone voor geluid, geur, gevaar en stof. Het plan heeft geen 

nadelige effecten vanuit het aspect milieuzonering.  

 

3.2.7 Water 

Er liggen in het plangebied geen oppervlaktewateren, waterkeringen of regionale waterbergingsgebieden. De 

footprint van het nieuwe gebouw is gelijk aan dat van de voormalige sporthal. Ook wordt gebruikt gemaakt van 

de bestaande parkeervoorziening. De oppervlakte aan verharding neemt derhalve niet toe. Het is niet nodig om 

extra waterberging te realiseren als gevolg van het plan. Het waterschap heeft via de digitale watertoets een 

positief wateradvies gegeven op voorliggend plan. 

 

Het plan heeft geen negatieve effecten op de waterhuishoudkundige situatie in en rondom het plangebied.  

 

3.2.8 Ecologie 

Het dichtstbijzijnde beschermde natuurgebied is het Natura 2000-gebied Arkemheen op circa 11 kilometer 

afstand van het plangebied. Gelet om de omvang van de ontwikkeling en de grote afstand kan het optreden 

van significante negatieve effecten op de natuurwaarden worden uitgesloten, ook wat betreft 

stikstofdepositie. 

 

De sporthal die op de locatie stond is reeds gesloopt. De locatie betreft nu een onbebouwd perceel/grasveld 

omringd door stedelijke functies. Met de nieuwbouw hoeven geen houtopstanden verwijderd te worden. Er 

worden er geen poelen gedempt en geen opgaande beplanting verwijderd. Er zijn er geen significante gevolgen 

voor (leefgebieden van) beschermende soorten te verwachten 

 

Het plan heeft geen negatieve effecten op beschermde soorten en fauna.  
  

3.2.9 Verkeer 

Verkeersgeneratie 

Met de realisatie van 22 appartementen zal het aantal verkeersbewegingen toenemen. Voor het berekenen 

van de verkeersgeneratie is aangesloten bij de kencijfers van het CROW (publicatie 381). De woningen worden 

gerealiseerd in de categorie sociale huur. Hiervoor wordt de volgende gemiddelde verkeersgeneratie (matig 

stedelijk gebied, rest bebouwde kom) gehanteerd: 

 

aantal categorie kencijfer (mvt/etmaal) aantal verkeersbewegingen 

22 Appartement, sociale huur 3,2 70 

 

Volgens deze berekening leidt het plan tot 70 verkeersbewegingen per dag. Het plangebied wordt ontsloten via 

De Meent. Deze straat en omliggende straten hebben voldoende capaciteit om dit verkeer op te vangen. De 

verkeergeneratie van deze woningen is minder dan die van de sporthal die hier voorheen aanwezig was. Voor 

een sporthal geldt een gemiddeld kencijfer van 10 verkeersbewegingen per 100 m² bvo. Bij een sporthal van 

1.100 m² zijn dat 110 verkeersbewegingen per dag. 

 

Parkeren 

Ook voor het parkeren is aangesloten bij de kencijfers van het CROW. Voor appartementen in de sociale 

huurklasse wordt een parkeernorm gehanteerd van 1,1 parkeerplaats per woning. Dit betekent een totale 

parkeerbehoefte van 24,2 pp. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande 12 parkeerplaatsen aan de oostkant 

van het plangebied, die voorheen bij de sporthal hoorden. De resterende parkeervraag kan worden  
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opgevangen op het kiss & ride parkeerterrein bij de school. Deze wordt slechts op piekmomenten volledig 

benut bij het brengen en halen van de kinderen. In de avonduren en weekenden, de momenten dat de 

bewoners meest thuis zijn, wordt het parkeerterrein nauwelijks gebruikt. Dubbelgebruik is dan een passende 

en gewenste optie.  
 

Het initiatief leidt niet tot nadelige effecten op de verkeers- en parkeersituatie.  
 

3.2.10 Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuurhistorie 

Het plangebied ligt in woonwijk die in de jaren ’70 is gebouwd. Het plangebied en omgeving heeft geen 

cultuurhistorische waarde. 

 

Archeologie 

Het plangebied heeft op grond van de archeologische beleidskaart van de gemeente Leusden een lage 

archeologische verwachtingswaarde. Alleen bij ontwikkelingen die een grotere oppervlakte dan 10.000 m² 

beslaan is vooraf een archeologisch onderzoek vereist. Bovendien was de locatie al bebouwd, waardoor er 

reeds sprake is van een (deels) verstoorde bodem. Het plan leidt naar verwachting niet tot aantasting van 

archeologische waarden.  

 

 
Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Leusden 

 

Het plan heeft geen negatieve effecten op cultuurhistorie en archeologie. 
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3.3 Conclusie 

Uit het voorgaande is gebleken dat er geen sprake is van een ontwikkeling die een forse invloed heeft op het 

milieu in de omgeving. Belangrijke milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Verder onderzoek in het kader 

van het Besluit milieueffectrapportage is niet nodig: het plan is niet m.e.r.-plichtig. 
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