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B&W-vergadering :   
De Ronde :   
Agenda Het Besluit :   
Vastgesteld besluit :   
 

TITEL 
 
Startnotitie bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 

BESLISPUNTEN 
 
De raad besluit: 

1. De startnotitie bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 vast te stellen. 
2. De bestemmingplanprocedure voor het bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 te starten, waarbij 

de procedure voor model 2 wordt gevolgd.  

AANLEIDING 
 
In 2017 hebben RW MorgenWonen III BV en RW Amersfoort BV, gevestigd te Rijssen, de locatie van de 
voormalige vleesfabriek Noack aan de Soesterweg 564 verworven. In opdracht van de ontwikkelaar is 
medio 2018 een stedenbouwkundig plan gemaakt dat voorziet in de vervanging van de bestaande 
voormalige bedrijfsbebouwing van Noack door woningen.  
Op het terrein zijn in totaal 74 woningen voorzien, waarvan 26 appartementen (sociale huur) en 48 
grondgebonden rijwoningen (geliberaliseerde huur).  
 
Deze gebiedsontwikkeling bouwt voort op bestaand beleid, zoals dat is vastgelegd in de Structuurvisie 
Amersfoort 2030, het Masterplan Wagenwerkplaats 2016 en het besluit van de raad van 23 mei 2017 over 
het aandeel sociale huurwoningen bij toekomstige woningbouwontwikkelingen.  
 
Bestaande situatie Noack-locatie in vogelvlucht  
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Het volgens het stedenbouwkundige plan voorgestelde programma en de woningtypologie sluiten goed aan 
bij het Soesterkwartier en de Wagenwerkplaats. De hoofdopzet is ook in overeenstemming met de 
uitgangspunten en randvoorwaarden van het door de raad vastgestelde Masterplan Wagenwerkplaats 2016.  
 
Verkaveling volgens nieuw stedenbouwkundig plan  
 

 
 
 

 
 
De rijwoningen in het midden- en rechterdeel krijgen 2 lagen en een kap en op enkele plaatsen 3 lagen. 
De appartementen komen in een complex van 5 lagen bij de entree van het gebied aan de linkerzijde. Deze 
entree vormt (ook) de toekomstige auto-ontsluiting van de achtergelegen Wagenwerkplaats.  
De meeste rijwoningen parkeren op eigen terrein in een carport aan de achterkant van het huis. Het 
autoparkeren van de appartementen gebeurt op een centraal (openbaar) parkeerterrein naast het complex. De 
auto-ontsluiting van het woongebiedje is op de Soesterweg.  
  
In verband met het geluid van de treinen komt er in aansluiting op het bestaande scherm langs de spoorzijde 
een nieuw geluidscherm.  
Er hoeven geen bomen te worden gekapt.  
 
Bestaand en nieuw scherm  
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Tussen het scherm en het nieuwe woonwijkje komt een parkje met ruimte voor waterberging en –infiltratie. In 
de nabije toekomst zijn hier ook de ontsluitingsweg voor auto’s van en naar de Wagenwerkplaats evenals een 
fietspad gedacht. Deze laatstgenoemde voorzieningen zijn niet opgenomen in het voorliggende 
bestemmingsplan maar gaan mee met het nieuwe bestemmingsplan Wagenwerkplaats, dat naar verwachting 
eind 2018/begin 2019 wordt opgesteld (na vaststelling door de raad van het hernieuwde Masterplan 
Wagenwerkplaats 2018).  
 
Auto en fietsverbinding       
 

 
 
Om de woningen en de aanvullende voorzieningen te kunnen realiseren is het nodig om het bestaande 
bestemmingsplan te herzien. In de bijgevoegde startnotitie wordt hier aandacht aan besteed.  
Voor de bestemmingsplanprocedure wordt model 2 uit de notitie “Rol van de raad in ro-procedures’ 
voorgesteld.  

BEOOGD EFFECT 
 
Door de startnotitie vast te stellen en in te stemmen met de procedure behorende bij model 2, kan een 
nieuw bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de voormalige Noack locatie worden opgesteld en in 
procedure worden gebracht.  
Dit bestemmingsplan legt de juridische kaders en randvoorwaarden vast, waaronder de herontwikkeling 
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van dit gebied tot woongebied daadwerkelijk kan plaatsvinden.  
 
De bouw van de woningen op de Noack-locatie vormt samen met de aanstaande ontwikkeling van het 
CPO-project Soesterhof  (circa 40 woningen) de eerste stap in de uitvoering van de in het Masterplan 
Wagenwerkplaats beschreven ontwikkeling.   

ARGUMENTEN 

1.1 De startnotitie schetst de kaders voor het bestemmingsplan Soesterweg 564  
In de bijgevoegde startnotitie wordt het plangebied in het kort beschreven evenals de aanleiding en de 
uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan. Tevens komen in de startnotitie de modelkeuze, de 
communicatie en de planning aan de orde.  

1.2 Woningbouw is in overeenstemming met het Masterplan Wagenwerkplaats 2016 en sluit aan 
op het Soesterkwartier  

De voormalige Noack locatie vormt een ruimtelijk samenhangend geheel met de Wagenwerkplaats.  
Daarom is deze locatie ook meegenomen in het Masterplan Wagenwerkplaats 2016. Dat Masterplan is door 
de raad vastgesteld op 5 juli 2016. In dat plan is de Noack locatie bestemd voor woningen. 
Woningbouw op deze plaats sluit functioneel en qua woningtypen ook goed aan bij het aangrenzende 
Soesterkwartier.  

1.3 Herontwikkelen naar wonen is goed voor de locatie zelf en voor de buurt 
Herontwikkeling naar wonen heeft een positief effect op de locatie en de buurt. Er stond tot voor kort een 
vervallen bedrijfsverzamelcomplex, waarvan een gedeelte eind 2017 al was afgebrand. Het geheel 
vertoonde een verre van fraaie aanblik. In de nieuwe situatie komt er een mooi klein woonbuurtje met 
groen. 
 
1.4 Binnenstedelijke woningopgave en sociale woningen  
Met de toevoeging van 74 woningen wordt weer een deel van de woningbouwopgave binnenstedelijk 
opgelost.  
Met een aantal 26 wordt voldaan aan het besluit van de raad van 23 mei 2017 over het aandeel sociale 
huurwoningen (35 %) bij toekomstige woningbouwontwikkelingen.  
 
2.1 Het bestemmingsplan voldoet aan de criteria voor toepassing van model 2  
In de notitie ”Rol van de raad in RO-procedures” is aangegeven dat een procedure volgens model 2 
gevolgd wordt voor bestemmingsplannen met urgente en belangrijke ontwikkelingen die niet passen binnen 
het geldende planologische regime. Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan dit criterium.  

KANTTEKENINGEN 

1.1 Het Masterplan Wagenwerkplaats wordt aangepast  
In verband met gewijzigde inzichten van de NS over delen van het gebied van de Wagenwerkplaats en de 
wijzigingen die optreden in het programma, wordt een aangepast Masterplan gemaakt. De Noack-locatie, in 
het uiterste noordwesten van het gebied, hoeft niet op het aangepaste Masterplan te wachten. Het wordt als 
een zelfstandig project ontwikkeld. Deze bouwlocatie is dan ook niet meer opgenomen in de laatste versie 
van het Masterplan Wagenwerkplaats. De raad is daarover geïnformeerd in een RIB van 27 februari 2018 
(2018-016). In deze RIB staat ook dat voor het terrein een separaat bestemmingsplan wordt ontwikkeld.  
 
2.1 Zienswijzen bestemmingsplan 
De ontwikkelaar heeft de buurt geïnformeerd over de plannen, Er waren weliswaar vragen maar ook brede 
instemming met de nieuwe functies en de gekozen architectuur. Dat neemt niet weg dat er altijd het risico 
bestaat dat er tegen het bestemmingsplan zienswijzen en/of beroep wordt ingesteld. Dit levert mogelijk 
vertraging op in de uitvoering van het project.  

DUURZAAMHEID 
 
De grondgebonden woningen worden zeer duurzaam. Ze verbruiken per saldo geen energie (nul-op-de-
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meter) en worden gasloos gebouwd. Ze worden uitgevoerd met PV-panelen die jaarlijks ca 4700 kWh 
opwekken.  
De installatie in de woningen bestaat uit een warmteterugwin-installatie, een warmtepomp en een PV-
installatie. Deze techniek in combinatie met een hoogwaardige geïsoleerde schil zorgt voor een beperkte 
warmtevraag. De luchtwaterwarmtepomp zorgt voor warmte en warm water, de PV-installatie wekt de 
benodigde (zonne)energie op.  
Ook de appartementen worden gasloos gebouwd en er wordt gestreefd naar een EPC van 0.    

FINANCIËN 
 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht om een exploitatieplan vast te stellen voor ‘een bij algemene 
maatregel van bestuur’ aangewezen bouwplan. Op basis van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kan 
worden gesteld dat in het voorliggende bestemmingsplan aangewezen bouwplannen mogelijk worden 
gemaakt.  
De gemeenteraad kan echter besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, als het verhaal van kosten 
anderszins verzekerd is. Dat is hier het geval. Met de ontwikkelaar wordt een overeenkomst gesloten, 
waarin afspraken worden vastgelegd over de vergoeding van de gemeentelijke kosten. Hiermee verbindt hij 
zich om de plan- en apparaatskosten aan de gemeente te voldoen en eventuele planschadekosten te 
vergoeden. Het vaststellen van een exploitatieplan kan daarom achterwege blijven.  

COMMUNICATIEBOODSCHAP EN BETROKKEN PARTIJEN  
 
Door de startnotitie vast te stellen en in te stemmen met de procedure bij model 2, kan een nieuw 
bestemmingsplan voor de woningbouw aan de Soesterweg 564 worden opgesteld en in procedure gebracht. 
Er is voorzien in de bouw van 74 woningen, waarvan 48 rijwoningen en 26 appartementen. Aan de 
spoorzijde wordt het bestaande geluidscherm doorgetrokken.  
 
De procedure van model 2 houdt in dat er geen voorontwerpbestemmingsplan ter inspraak ter inzage wordt 
gelegd. Wel is er een inloopavond geweest waar de plannen aan omwonenden zijn toegelicht en waar de 
mogelijkheid werd geboden om vragen te stellen en opmerkingen bij de nieuwe plannen voor het gebied te 
maken. Door de initiatiefnemer is op de gestelde vragen een schriftelijk antwoord aan de betrokkenen 
gegeven.  

VERVOLGSTAPPEN 
 
Volgens model 2 ziet de procedure voor het bestemmingsplan (na vaststelling van de startnotitie door de 
raad) er als volgt uit: 

 Opstellen concept ontwerpbestemmingsplan, op basis waarvan het vooroverleg wordt gestart;  
 Reacties verwerken en ontwerpbestemmingsplan opstellen;  
 De raad informeren met een raadsinformatiebrief over de start van de terinzagelegging (raadsleden 

krijgen 2 weken de tijd om het ontwerpbestemmingsplan voor De Ronde te agenderen. Als dat niet 
gebeurd, dan wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd); 

 Het ontwerpbestemmingsplan wordt na publicatie 6 weken ter inzage gelegd, waarbij aan een ieder 
de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen bij de raad kenbaar te maken; 

 Besluit door de raad over de zienswijzennota en de vaststelling van het bestemmingsplan. 
 
De communicatie over het bestemmingsplan vindt plaats via de wettelijk voorgeschreven procedure.  

    
 

 
 
 
Burgemeester en wethouders van Amersfoort, 
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de secretaris,  de burgemeester, 

   
 

 
 

Bijlagen 
- Raadsbesluit 
- Startnotitie bestemmingsplan Noack Soesterweg 564  
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RAADSBESLUIT 

 
Reg.nr.5684364 

De raad van de gemeente Amersfoort; 
 
op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2018, sector DIR/SO 
(nr.5684364); 
 
b e s l u i t: 
 
De raad besluit: 

3. De startnotitie bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 vast te stellen. 
4. De bestemmingplanprocedure voor het bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 te starten, 

waarbij de procedure voor model 2 wordt gevolgd.  
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van … 
 
de griffier   de voorzitter 
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Modelkeuze RO-procedure (behorend bij raadsbesluit d.d. 26 januari 2010) 

Aan: Gemeenteraad 
Van: College 
Onderwerp: Bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 (terrein voormalige Noack 

vleesconservenfabriek)  
Datum 11 oktober 2018  

Korte omschrijving aanvraag wijziging bestemmingsplan 

De gronden aan de Soesterweg 564 (de voormalige Noack vleesfabriek en later het boekenmagazijn 
van De Slegte) zijn eind 2017 gekocht door ontwikkelaar RW MorgenWonen BV en RW Amersfoort BV 
III te Rijssen. In opdracht van deze ontwikkelaar is voor het gebied een stedenbouwkundig plan 
ontwikkeld dat voorziet in de bouw van 74 woningen. Om die bouw te realiseren is een wijziging 
van het bestemmingsplan nodig.  
 

 
 
Geldend bestemmingsplan Soesterweg 564  
Het perceel Soesterweg 564 ligt in het gebied van het geldende bestemmingsplan Soesterkwartier 
(vastgesteld door de raad op 20 december 2011).  
 
Uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan  
 

  
 
De gronden zijn in dat bestemmingsplan bestemd voor ‘Bedrijf’. 
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Tot eind 2017 waren er in het gebouwencomplex aan de Soesterweg nog auto- en andere bedrijven 
gevestigd. Een deel van de bebouwing is afgebrand en inmiddels is alle bebouwing gesloopt.  
 
Situatie vóór de brand  
 

 
 
 
Stedenbouwkundig plan  
Het stedenbouwkundig plan voorziet in 74 woningen, waarvan 48 grondgebonden rijwoningen en 26 
appartementen. De appartementen worden gebouwd in de sociale huur. De rijwoningen worden 
gerealiseerd voor de geliberaliseerde huur.   
 
Stedenbouwkundig plan – verkaveling  
 

 
 
De rijwoningen langs de Soesterweg en die aan de zijde van het spoor krijgen 2 bouwlagen met een 
kap en op enkele plaatsen 3 bouwlagen. De appartementen komen in een complex van 5 bouwlagen 
hoog bij de entree van het gebied aan westkant. Deze entree vormt in de toekomst ook de 
autoroute (‘auto ontsluiting’ op onderstaande tekening) van en naar de achtergelegen 
Wagenwerkplaats.  
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Een appartementengebouw van 5 lagen is voldoende om de entree te markeren. Hoger bouwen is 
niet passend in dit deel van het Soesterkwartier en akoestisch ook niet gewenst in verband met het 
geluid van de treinen. 
De meeste rijwoningen parkeren op eigen terrein in een carport aan de achterkant van de woning. 
De rest parkeert in de parkeervakken langs de weg. Het autoparkeren van de appartementen 
gebeurt op een centraal (openbaar) parkeerterrein naast het complex. Aan de parkeernorm wordt 
in het eigen plangebied voldaan. De auto-ontsluiting van het woongebiedje is op de Soesterweg.  
 
Bouwhoogten  
 

 
 
In verband met het geluid van de treinen komt er aan de zuidkant in aansluiting op het bestaande 
scherm een nieuw geluidsscherm langs de spoorzijde.  
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Geluidscherm bestaand en nieuw  

 
 
Tussen het scherm en de nieuwe wijk komt een klein parkje met ruimte voor waterberging en 
waterinfiltratie door middel van wadi’s.  
Er hoeven geen bomen te worden gekapt voor de bouw van de woningen.  
 
Tussen het geluidscherm en het parkje komen in een later stadium nog een weg en een fietspad. 
Deze voorzieningen dienen ten behoeve van de ontsluiting van de Wagenwerkplaats en worden niet 
meegenomen in het voorliggende bestemmingsplan. Ze worden afzonderlijk gerealiseerd in het 
kader van de uitvoering van het Masterplan Wagenwerkplaats en worden te zijner tijd geregeld in 
het bestemmingsplan dat voor het gehele gebied wordt gemaakt.  
 
 
Nieuw bestemmingsplan  
Omdat het bouwen van woningen op de Noack-locatie niet past in het bestemmingsplan 
‘Soesterkwartier’ wordt er voor dit project een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Daarin worden 
de voorwaarden geschapen om het bouwen van de woningen met de bijbehorende voorzieningen 
mogelijk te maken.  
 
Masterplan Wagenwerkplaats  
De transformatie van het Noack-gebied van bedrijvigheid naar wonen is vastgelegd in en in 
overeenstemming met het door de raad op 5 juli 2016 vastgestelde Masterplan Wagenwerkplaats.  
De bouw van deze woningen vormt samen met de komende ontwikkeling van het CPO-project 
Soesterhof de eerste stap in de uitvoering van het Masterplan. 
 
In verband met de gewijzigde inzichten van de NS over delen van het gebied van de 
Wagenwerkplaats en wijzigingen die optreden in het programma, wordt een aangepast Masterplan 
Wagenwerkplaats gemaakt. De Noack-locatie hoeft niet op het aangepaste Masterplan te wachten. 
Het wordt als een zelfstandig project ontwikkeld. De bouwlocatie is ook niet opgenomen in de 
laatste versie van het Masterplan Wagenwerkplaats. De raad is daarover geinformeerd in een RIB 
van 27 februari 2018 (2018-016). In deze RIB staat ook dat voor het terrein een separaat 
bestemmingsplan wordt ontwikkeld.  
  
De westelijke ontsluitingsweg van de Wagenwerkplaats, waarvan de entree vlak langs het Noack-
terrein loopt, en de naastgelegen fietsverbinding, blijven vooralsnog wel deel uitmaken van het 
nieuwe Masterplan en worden ook in het kader van dat plan tot uitvoering gebracht. Deze 
voorzieningen zitten dus niet in het voorliggende bestemmingsplan.  
  
Sociale huurwoningen  
Het voorliggende plan voldoet aan het door de raad op 23 mei 2017 genomen besluit over het 
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aandeel sociale huurwoningen (minimaal 35%) bij toekomstige woningbouwontwikkelingen.  
  
Communicatie 
Het voorliggende stedenbouwkundige plan (en de uitwerking daarvan in een nieuw 
bestemmingsplan) vloeit rechtstreeks voort uit het Masterplan Wagenwerkplaats 2016.  
Dit laatste document is in nauw overleg en na een intensief participatietraject met alle bewoners 
en betrokkenen in het gebied tot stand gekomen. Verder zijn de belangrijke kaders voor het gebied 
van de Wagenwerkplaats in z’n totaliteit al vastgelegd in de Structuurvisie Amersfoort 2030. Over 
die visie is een stadsbrede inspraak geweest.  
Ten slotte heeft de initiatiefnemer in samenwerking met de gemeente het voorliggende 
stedenbouwkundige plan toegelicht tijdens een informatieavond voor de buurt. Daar zijn de 
plannen overwegend positief ontvangen.  
 
Uit het bovenstaande volgt dat voor dit bestemmingsplan niet meer apart overleg hoeft te worden 
gevoerd met alle betrokkenen. De procedure voor model 2 impliceert dat er geen afzonderlijke 
inspraakprocedure over het ontwerpbestemmingsplan zal plaatsvinden en dat er direct een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd (en dus geen voorontwerp waarop nog inspraak 
mogelijk is).  

Advies modelkeuze”model 1,2 of 3 en motivering  

Advies: Model 2. 
Model 2 wordt onder andere toegepast bij bestemmingsplannen voor urgente en belangrijke 
ontwikkelingen die niet passen in het geldende planologische regime maar wel in overeenstemming 
zijn met het actuele gemeentelijke beleid. Deze kenmerken zijn van toepassing op dit nieuwe 
bestemmingsplan.  
 Belangrijke ontwikkelingen: Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het mogelijk om bij te 

dragen aan de grote woningvraag in Amersfoort. Er ontstaat een meer gevarieerd 
woningaanbod en er wordt voorzien in de opgave voor sociale huurwoningen. Deze voormalige 
bedrijvenlocatie krijgt daarmee ook kwaliteitsimpuls, die het gebied van de Wagenwerkplaats 
ruimtelijk en functioneel verbindt met de wijk Soesterkwartier.  

 Geldend planologisch regime: Het geldende bestemmingsplan maakt de bouw van woningen 
niet mogelijk.  

 Actueel gemeentelijk beleid: Deze gebiedsontwikkeling bouwt voort op bestaand beleid, zoals 
dat is vastgelegd in de Structuurvisie Amersfoort 2030, het Masterplan Wagenwerkplaats 2016 
en het besluit van de raad van 23 mei 2017 over het aandeel sociale huurwoningen bij 
toekomstige woningbouwontwikkelingen.  

Advies omtrent agendering startdocument, inclusief motivering: 
-bij model 2: rechtstreeks naar Het Besluit, tenzij……..;  
-bij model 3 : eerst naar De Ronde of rechtstreeks naar Het Besluit 
 

Model 2 :  
Rechtstreeks naar Het Besluit  
De startnotitie voor het bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 wordt rechtstreeks ter vaststelling 
voorgelegd aan de raad. De ontwikkeling is relatief beperkt van omvang, sluit aan op geldend 
gemeentelijk beleid en kan op draagvlak rekenen uit de buurt.  

Planning procedure kaderstelling (indien van toepassing) 

 

Advies Presidium (in te vullen door griffie): 
Modelkeuze behandelschema RO procedure: 
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Agendering startdocument: 
 

  
 
 
 



 

 

Startnotitie bestemmingsplan Noack Soesterweg 564  
docs. # 5648937 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Vooraf 

Deze startnotitie geeft voor het bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 inzicht in de 
aanleiding en het plangebied. De notitie geeft verder een beschrijving van het project en 
bevat informatie over de modelkeuze van het bestemmingsplan, de planning, de 
communicatie en de financiën.  

I. Aanleiding  

Voor de gronden aan de Soesterweg 564 (de voormalige Noack vleesconservenfabriek en 
later het boekenmagazijn van De Slegte) is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld dat 
voorziet in de bouw van 74 woningen. Om dat plan te realiseren is een nieuw 
bestemmingsplan nodig.  
   
Met het vaststellen van deze startnotitie door de raad wordt de eerste stap gezet om te 
komen tot een definitief bestemmingsplan.  
 
II. Plangebied 
  
Het perceel Soesterweg 564 ligt in het gebied van het geldende bestemmingsplan 
Soesterkwartier (vastgesteld door de raad op 20 december 2011). De voorgenomen bouw 
van woningen op deze plek past niet in dat bestemmingsplan. Daarom moet een nieuw 
bestemmingsplan worden gemaakt.  
 
Plangebied  
 

  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
III. Beschrijving van het project  
 
Huidige situatie  
Aan de Soesterweg 564 was vroeger de Noack vleesconservenfabriek (1916) gevestigd en 
later tot 2005 het boekenmagazijn van De Slegte. Het gebouwencomplex huisvestte tot voor 
kort auto- en andere bedrijven. Eind 2017 is een deel van het complex afgebrand. Het is nu 
in zijn geheel gesloopt.  

Bestaande situatie in vogelvlucht (voor de sloop) 

 
 
Bestaande situatie nu  

 
 
Nieuwe situatie  
Het gebied is in 2017 verworven door RW MorgenWonen III B.V. te Rijssen en RW 
Amersfoort B.V. In opdracht van deze B.V is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de 
herontwikkeling van het terrein. Dit plan beschrijft de nieuwe situatie. Het 



 

 

stedenbouwkundige plan is bij deze startnotitie gevoegd.  
  
In de nieuwe situatie komen er op het terrein 74 woningen, waarvan 48 grondgebonden 
rijwoningen en 26 appartementen. De appartementen worden gebouwd in de sociale huur. 
De rijwoningen worden gerealiseerd voor de geliberaliseerde huur.    
 
Nieuwe verkaveling Soesterweg 564  

 
 
De rijwoningen langs de Soesterweg en die aan de zijde van het spoor krijgen 2 bouwlagen 
en een kap en op enkele plaatsen 3 bouwlagen. De appartementen komen in een complex 
van 5 bouwlagen hoog bij de entree van het gebied aan westkant.  
 
Bouwhoogten  

 
 
Deze entree aan de westkant vormt ook de auto-ontsluiting van en naar de achtergelegen 
Wagenwerkplaats.  
De meeste rijwoningen parkeren op eigen terrein in een carport aan de achterkant van de 
woning. Het autoparkeren van de appartementen gebeurt op een centraal (openbaar) 



 

 

parkeerterrein naast het complex. De auto-ontsluiting van het woongebiedje is op de 
Soesterweg.  
 
In verband met het geluid van de treinen komt er aan de zuidkant in aansluiting op het 
bestaande scherm een nieuw geluidsscherm langs de spoorzijde.  
 
Bestaand en nieuw scherm  

 
 
Tussen het scherm en het nieuwe woonwijkje komt een parkje met ruimte voor 
waterberging en –infiltratie.  
In de nabije toekomst zijn hier ook de ontsluitingsweg voor auto’s van en naar de 
Wagenwerkplaats evenals een fietspad gedacht. Deze laatstgenoemde voorzieningen zijn 
niet opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan maar gaan mee met het nieuwe 
bestemmingsplan Wagenwerkplaats, dat wordt opgesteld na vaststelling door de raad van 
het hernieuwde Masterplan Wagenwerkplaats . Momenteel wordt nagegaan hoe de meest 
actuele versie van dat hernieuwde Masterplan zich verhoudt tot het Coalitieakkoord 2018-
2022.   
 
Auto en fietsverbinding  
 

 



 

 

In het plangebied zijn geen bomen aanwezig. Om een goed beeld te hebben van de 
aanwezige bomen in de omgeving van het plangebied (aan de Soesterweg en nabij het 
toekomstige geluidscherm) en om de mogelijke effecten van de woningbouw c.a. op de 
conditie en het duurzame behoud van de bestaande bomen te kunnen beoordelen, worden 
bij de opstelling van het bestemmingsplan ook een BER en een BEA gemaakt. Dit is 
voorgeschreven in de gemeentelijke Bomenleidraad. 
 
IV. Een nieuw bestemmingsplan  
 
Onder II. Plangebied is aangegeven dat in verband met de bouw van woningen een nieuw 
bestemmingsplan moet worden gemaakt.  
 
De gronden van de Noack-locatie liggen nu in het gebied van het geldende bestemmingsplan 
Soesterkwartier (vastgesteld door de raad op 20 december 2011). De gronden zijn in dat 
bestemmingsplan bestemd voor ‘Bedrijf’.  
Volgens de regels van het geldende bestemmingsplan zijn geen woningen mogelijk.  
 
Uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan  
 

  
 
Met het nieuwe bestemmingsplan wordt een positieve ontwikkeling gefaciliteerd. 
Er wordt bijdragen aan de grote woningvraag in Amersfoort. Er ontstaat een meer 
gevarieerd woningaanbod en er wordt voorzien in de opgave voor sociale huurwoningen 
(35%).  
Deze locatie krijgt in de nieuwe situatie een kwaliteitsimpuls, die het gebied van de 
Wagenwerkplaats ruimtelijk en functioneel verbindt met de wijk Soesterkwartier.  
 
Het voorgestelde programma en de woningtypologie sluiten goed aan bij het 
Soesterkwartier en de Wagenwerkplaats. De voorste rijen langs de Soesterweg passen goed 
bij het Soesterkwartier. De blokken aan de zuidzijde bij het park krijgen een meer industriële 



 

 

uitstraling. Daarmee is er sprake van een verantwoorde overgang naar de Wagenwerkplaats 
en is er een herinnering aan de industriële geschiedenis van het gebied. 
 
Door het vaststellen van het bestemmingsplan wordt ook bereikt dat de huidige 
bedrijvenbestemming komt te vervallen en het woonkarakter van het gebied verder wordt 
versterkt.  
 
V. Aandachtpunten  
 
Masterplan Wagenwerkplaats  
De transformatie van het Noack-gebied van bedrijvigheid naar wonen is vastgelegd in en in 
overeenstemming met het door de raad op 5 juli 2016 vastgestelde Masterplan 
Wagenwerkplaats. De bouw van deze woningen vormt samen met de komende ontwikkeling 
van het CPO-project Soesterhof de eerste stap in de uitvoering van het Masterplan. 
 
In verband met de gewijzigde inzichten van de NS over delen van het gebied van de 
Wagenwerkplaats en wijzigingen die optreden in het programma, wordt een aangepast 
Masterplan Wagenwerkplaats gemaakt. De Noack-locatie hoeft niet op het aangepaste 
Masterplan te wachten. Het wordt als een zelfstandig project ontwikkeld. De bouwlocatie is 
ook niet meer opgenomen in de laatste versie van het Masterplan Wagenwerkplaats. De 
raad is daarover geinformeerd in een RIB van 27 februari 2018 (2018-016). In deze RIB staat 
ook dat voor het terrein een separaat bestemmingsplan wordt ontwikkeld.   
 
De westelijke ontsluitingsweg van de Wagenwerkplaats, waarvan de entree vlak langs het 
Noack-terrein loopt, en de naastgelegen fietsverbinding, blijven wel deel uitmaken van het 
nieuwe Masterplan en worden ook in het kader van dat plan tot uitvoering gebracht. Deze 
voorzieningen zitten dus niet in het voorliggende bestemmingsplan. 
 
Duurzaamheid 
De grondgebonden woningen worden zeer duurzaam. Ze verbruiken per saldo geen energie 
(nul-op-de-meter) en worden gasloos gebouwd. Ze worden uitgevoerd met PV-panelen die 
jaarlijks ca. 4700 kWh per woning opwekken.  
De installatie in de woningen bestaat uit een warmteterugwin-installatie, een warmtepomp 
en een PV-installatie. Deze techniek in combinatie met een hoogwaardige geïsoleerde schil 
zorgt voor een beperkte warmtevraag. De luchtwaterwarmtepomp zorgt voor warmte en 
warm water, de PV-installatie wekt de benodigde (zonne)energie op.  
Ook de appartementen worden gasloos gebouwd en er wordt gestreefd naar een 
energieprestatie coëfficiënt (EPC) van 0.   
Deze duurzaamheidsambities  zijn ook opgenomen in de overeenkomst tot grondexploitatie 
met de initiatiefnemer.  
 
Verkeer en parkeren  
Er wordt geparkeerd op eigen terrein. De ontsluiting verloopt via de huidige infrastructuur 
(Soesterweg). Hiermee is sprake van een verantwoorde verkeersoplossing en wordt voldaan 
aan de gemeentelijke Nota Parkeernormen 2009 (wijziging 2014). 
 



 

 

Bodem 
Uit gehouden bodemonderzoek blijkt dat de grond verontreinigd is. Voordat kan worden 
gebouwd moet de grond worden gesaneerd. Daarvoor wordt door de initiatiefnemer een 
saneringsplan opgesteld. Na de goedkeuring daarvan door de gemeente kan daadwerkelijk 
met het saneren worden begonnen. De planning is erop gericht om de 
saneringswerkzaamheden begin 2019 te laten plaatsvinden. 
 
Geluid  
De Noack-locatie ondervindt geluidhinder van de treinen op het doorgaande spoor en op het 
rangeeremplacement. Om vast te stellen wat de geluidsbelasting is op de gevels van de 
nieuwe woningen zijn geluidsrapportages opgesteld. Daaruit blijkt dat met het verlenen van 
ontheffingen op grond van de Wet geluidhinder en onder een aantal in het 
bestemmingsplan vast te leggen voorwaarden woningbouw vanuit akoestisch opzicht 
verantwoord is.    
  
In verband met het geluid wordt in ieder geval aan de zuidkant van het terrein een 
geluidscherm gebouwd. In de regels van het bestemmingsplan zal worden geborgd dat de 
woningen pas in gebruik kunnen worden genomen als het scherm is gerealiseerd.  
 
De Noack-locatie maakt nu nog deel uit van het geluidgezoneerde industrieterrein NS-
emplacement. Met de bestemming van het gebied voor woningbouw komt de Noack-locatie 
buiten dit gezoneerde terrein te liggen (= dezoneren). Op een gedezoneerd deel van een 
industrieterrein kan via een nieuw bestemmingsplan woningbouw mogelijk worden 
gemaakt.  
 
Aanmeldingsnotitie MER  
Op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Deze wijziging 
impliceert dat vanaf die datum een toets uitgevoerd moet worden of belangrijke nadelige 
milieugevolgen in verband met een voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling kunnen worden 
uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r. (milieueffectrapportage)-
beoordeling gehanteerd. De beoordeling gebeurt aan de hand van een 'aanmeldingsnotitie'. 
Deze notitie moet nog worden ingediend door de initiatiefnemer van het plan.  
 
Het belang van de aanmeldingsnotitie en de vormvrije m.e.r. is dat al in een vroeg stadium 
wordt beoordeeld of het project belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Op basis van de 
aanmeldnotitie beslissen de raad of burgemeester en wethouders of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten of dat een m.e.r. moet worden opgesteld.  
 
Er moet op basis van de aanmeldingsnotitie in een zo vroeg mogelijk stadium een mer-
beoordelingsbesluit worden genomen, maar in ieder geval tegelijk met het in ontwerp ter 
visie leggen van het bestemmingsplan. 
 
Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 wordt opgesteld specifiek voor het 
ontwikkelen van de nieuwe woningen. De bestemmingen zullen aansluiten bij de 
uitgangspunten uit het stedenbouwkundige plan.  



 

 

Het bestemmingsplan wordt volgens digitale standaarden vervaardigd en wordt op de 
landelijke websitewww.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst, zodat het voor iedereen digitaal 
raadpleegbaar is.  
 
Kaders  
De gebiedsontwikkeling van de Noack-locatie bouwt voort op bestaand beleid, zoals dat is 
vastgelegd in de Structuurvisie Amersfoort 2030, het Masterplan Wagenwerkplaats 2016 en 
het besluit van de raad van 23 mei 2017 over het aandeel sociale huurwoningen bij 
toekomstige woningbouwontwikkelingen.  
Ook de wens van de raad om te streven naar aardgasloze bouw wordt in het voorliggende 
plan gerespecteerd.  
 
VI. Modelkeuze en communicatie 
 
Modelkeuze  
Op basis van de notitie “Rol van de raad in RO-procedures” uit 2010 kan het 
bestemmingsplan “Noack Soesterweg 564” de procedure doorlopen van model 2. Er wordt 
direct een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het gaat om een bestemmingsplan met 
urgente en belangrijke ontwikkelingen die niet passen binnen het geldende planologische 
regime.  
Voor de start van de bestemmingsplanprocedure wordt deze startnotitie ter vaststelling aan 
de raad voorgelegd, met daarin het voorstel om voor dit bestemmingsplan de procedure 
behorende bij model 2 te volgen.  
Daarna gaat het plan de officiële bestemmingsplanprocedure in volgens model 2 van de 
notitie Rol van de Raad in RO procedures.  
 
Communicatie  
De voorliggende ontwikkeling (en de uitwerking daarvan in een nieuw bestemmingsplan) 
vloeit rechtstreeks voort uit het Masterplan Wagenwerkplaats 2016.  
Dit laatste document is in nauw overleg en na een intensief participatietraject met alle 
bewoners en betrokkenen in het gebied tot stand gekomen. Verder zijn de belangrijke 
kaders voor het gebied van de Wagenwerkplaats in z’n totaliteit al vastgelegd in de 
Structuurvisie Amersfoort 2030. Over die visie is ook een stadsbrede inspraak geweest.  
In feite is hier het participatietraject van Starten voor de start ‘avant la lettre’ gevolgd (motie 
raad : participatie verankerd d.d. 12 juni 2018).   
 
Verder heeft de initiatiefnemer het voorliggende stedenbouwkundige plan toegelicht tijdens 
een informatieavond voor de buurt op 12 juli 2018. Daar zijn de plannen overwegend 
positief ontvangen.  Omwonenden zijn in de gelegenheid gesteld om nog schriftelijk vragen 
te stellen en opmerkingen te maken. Een overzicht van die vragen en opmerkingen en de 
reactie daarop van de initiatiefnemer is toegevoegd aan de bijlagen bij deze toelichting. 
 
Uit het bovenstaande volgt dat voor dit bestemmingsplan niet meer apart overleg hoeft te 
worden gevoerd met bewoners en andere betrokkenen.  
De procedure voor model 2 impliceert dat er geen afzonderlijke inspraakprocedure over het 



 

 

ontwerpbestemmingsplan zal plaatsvinden en dat er direct een ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage wordt gelegd (en dus geen voorontwerp waarop nog inspraak mogelijk is). 
 
Vooraankondiging 
Voorafgaand aan de start van het bestemmingsplantraject wordt een vooraankondiging 
gepubliceerd (voorgeschreven in artikel 1.3.1 Bro), waarin staat dat de voorbereidingen van 
start gaan voor een nieuw bestemmingsplan. 
 
Vooroverleg 
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro, artikel 3.1.1.) geeft aan dat burgemeester en 
wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plegen met de besturen 
van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en rijk die 
betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen welke in het plan in het geding zijn. In het kader van dit vooroverleg zal het 
concept ontwerpbestemmingsplan worden voorgelegd aan de vooroverlegpartners (voor 
zover belangen die zij behartigen bij dit plan zijn betrokken) en aan de organisaties die actief 
zijn op en in de omgeving Wagenwerkplaats 1 .  
   
Formele bestemmingsplanprocedure 
De formele bestemmingsplanprocedure start met de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt volgens de wettelijke eisen gepubliceerd in de 
stadsberichten in Amersfoort Nu, de digitale Staatscourant en de gemeentelijke website. Het 
bestemmingsplan wordt niet alleen in papieren vorm gepubliceerd en ter inzage gelegd, 
maar ook digitaal via de gemeentelijke website www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen en 
de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Omdat het bestemmingsplan de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk maakt, is de 
Crisis- en herstelwet (verder Chw) van toepassing op de beroepsprocedure van het 
bestemmingsplan. Dit betekent dat het recht om in beroep te gaan tegen het vaststellen van 
het bestemmingsplan op een aantal punten wordt ingeperkt (hoofdstuk 1, afdeling 2 van de 
Chw). Zo is het indienen van een pro forma beroep niet meer mogelijk Dit betekent dat als er  
beroep wordt ingesteld tegen het plan hiervoor een versnelde procedure van toepassing is. 
De beroepsgronden kunnen achteraf ook niet meer worden aangevuld. 
 
VII. Financiën   
 
Exploitatieplan/overeenkomst 

                                                           
1 Partijen en organisaties die actief zijn in het gebied zijn:  NS Stations (eigenaar Wagenwerkplaats), ProRail, Burgerparticipatie (Vereniging 
Duurzaam Soesterkwartier, Het Groene Spoor, Siësta), bewoners Soesterkwartier (mededelingen via de website van de Wagenwerkplaats 
en de wijkwebsite van Soesterkwartier, eigenaren en gebruikers van gebouwen op de Wagenwerkplaats (via Kleine Regie), CPO Soesterhof,  
Fietsersbond, SGLA. 

 

 



 

 

De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeenteraad een exploitatieplan moet 
vaststellen voor gronden waarop een aangewezen bouwplan is voorgenomen. In artikel 
6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is aangegeven wat onder een aangewezen 
bouwplan moet worden verstaan. Hieruit blijkt dat de bouw van 74 woningen een 
aangewezen bouwplan is. Er kan worden afgezien van het vaststellen van een 
exploitatieplan, als de kosten ‘anderszins verzekerd’ zijn. Als bijvoorbeeld in een 
overeenkomst afspraken zijn vastgelegd over de kosten, kan een exploitatieplan achterwege 
blijven. 
 
De financiële (en andere) afspraken tussen de initiatiefnemer en de gemeente worden nader 
uitgewerkt en vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Het vaststellen van een 
exploitatieplan door de raad is voor dit project daarom niet nodig. 
 
VIII. Planning 
 
 
Wat ?  Gereed  

Modelkeuze bestemmingsplan en startnotitie (staf, college en raad)  Week 49 (raad: 4 december 2018)      

Opstellen concept-ontwerpbestemmingsplan   Week 1     

Besluitvorming over concept-ontwerpbestemmingsplan en indien mogelijk een mer-
beoordelingsbesluit    

Week 3     

Voeren vooroverleg   Week 10     

Verwerken vooroverleg en besluitvorming over 
1. mer-beoordeling o.b.v. de aanmeldingsnotitie (tenzij dat al eerder kan)  
2. ter visielegging ontwerp bestemmingsplan (+ hogere waarde Wgh)   

Week 15    

RIB naar de raad  Week 17   

Ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage (= wettelijke termijn) samen met ontwerpbesluit 
hogere waarden Wgh en het besluit van college/raad over de aanmeldnotitie MER   
Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. 

Week 24    

Verwerken zienswijzen Week 28  

Besluitvorming over vaststelling bestemmingsplan (en zienswijzen ?) eventueel samen met 
definitief besluit hogere waarden Wgh   

Week 31     
 

Vastgesteld bestemmingsplan 6 weken ter inzage (wettelijke termijn) voor beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State  

Week 38  

Geen beroep: bestemmingsplan onherroepelijk  Week 39 

Wel beroep: dan zitting bij de ABRS   

 
 
IX. Bijlagen  
 

- Stedenbouwkundig plan  
- Resultaten informatieavond  


