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Beslissing van burgemeester en wethouders van Apeldoorn om te beoordelen of bij de 

voorbereiding van het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Hoenderparkweg 61”, als 

bedoeld in artikel 3.1, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, vanwege de belangrijke 

nadelige gevolgen die de activiteiten voor het milieu kunnen hebben, een milieueffectrapport 

moet worden gemaakt. 
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Besluit 

 

1. Onderwerp 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben het voornemen een nieuw 

bestemmingplan vast te stellen voor de omzetting van een schoolgebouw naar 19 

appartementen. In dit plan worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt die 

mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu. 

 

Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan dient een vormvrije m.e.r.-

beoordeling te worden uitgevoerd. In dit besluit wordt beoordeeld of voor het Plan, 

vanwege het mogelijk maken van activiteiten met mogelijke belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu, een milieueffectrapport moet worden gemaakt. 

 

2. Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 

7.19 Wet milieubeheer juncto artikel 2, lid 5 van het Besluit milieueffectrapportage 

van de Wet milieubeheer. 

 

3. Besluit 
Burgemeesters en wethouders van Apeldoorn besluiten dat bij de voorbereiding van 

het Bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 de Wet ruimtelijke ordening 

voor de omzetting van een schoolgebouw naar 19 appartementen, vanwege het 

ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, geen 

milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. 

 

4. Bevoegd gezag 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben de bevoegdheid om besluiten 

op grond van de Wet milieubeheer te nemen overgedragen aan Omgevingsdienst 

Veluwe IJssel. Hieraan ligt het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel d.d. 3 

juni 2014 ten grondslag. 

 

5. Ondertekening 
Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

mw A. Obdam-Fransen 
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6. Rechtsmiddelen 
Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in 

artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of 

beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden 

besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan een ieder te zijner tijd gebruik 

maken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor 

het vaststellen van het plan ingevolge de Wet ruimtelijke ordening. Dit besluit wordt 

niet gepubliceerd. 
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Procedurele overwegingen 

7. Besluit Milieueffectrapportage 
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet 

milieubeheer (Wm). Op grond van artikel 7.2 zijn bij algemene maatregel van 

bestuur activiteiten aangewezen die belangrijke gevolgen voor het milieu hebben 

(m.e.r.-plichtige activiteiten) en activiteiten aangewezen ten aanzien waarvan het 

bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 

kunnen hebben (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten). 

 

M.e.r.-plichtige activiteiten zijn, met bijbehorende drempelwaarden, opgenomen in 

onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer). 

M.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten en bijbehorende drempelwaarden zijn 

benoemd in onderdeel D van de bijlage van het Besluit mer.  

 

Een bestemmingsplan kan op drie manieren in aanmerking komen voor een 

(vormvrije) m.e.r.-beoordeling danwel directe m.e.r. plicht: 

- Er ontstaat een m.e.r.-plicht indien een passende beoordeling op basis van 

artikel 2.8, lid 1 van de Wet natuurbescherming nodig is; 

- Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor activiteiten en gevallen benoemd in de 

onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit mer, in die gevallen waar het 

bestemmingsplan is genoemd in kolom 3 (plannen) van deze bijlage én er 

voldaan wordt aan de voorwaarden in kolom 2. Wanneer niet voldaan wordt aan 

de voorwaarden in kolom 2 van onderdeel D van het besluit geldt een m.e.r.-

beoordelingsplicht; 

- Er ontstaat een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht voor activiteiten en 

gevallen benoemd in de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit mer, in 

die gevallen waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten) van 

deze bijlage. Deze beoordelingsplicht geldt ongeacht of er voldaan is aan de 

voorwaarden genoemd in kolom 2 van de bijlage.  

 

Wanneer een bestemmingsplan genoemd wordt in kolom 3 én kolom 4 in de 

onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit mer, moet worden bepaald of er 

na vaststelling van het plan nog een besluit nodig is om de activiteiten te kunnen 

realiseren. Wanneer dit wel het geval is, is sprake van een kaderstellend plan en 

dus een plan in de zin van kolom 3 van de bijlage van het Besluit mer. Wanneer dit 

niet het geval is, dan is er sprake van een besluit in de zin van kolom 4 van de 

bijlage van het Besluit mer. 

 

8. Voorgenomen activiteiten  
 Onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de 

bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D categorie 11.2:  

De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 

inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. 
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De in kolom 2 genoemde drempelwaarden worden niet overschreden. Het 

bestemmingsplan wordt genoemd in zowel kolom 3 als kolom 4 van onderdeel D, 

categorie 11.2.  

 

9. Procedure 
Ingevolge artikel 7.19, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag, wanneer 

het zelf initiatiefnemer is van activiteiten waarvan op grond van artikel 7.2 lid 2 

onder b van die wet moet worden beoordeeld of deze activiteiten nadelige gevolgen 

hebben voor het milieu, in een zo vroeg mogelijk stadium besluiten of voor de 

activiteit, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een 

milieueffectrapport moet worden opgesteld.  

 

Met de wijziging van het Besluit m.e.r. op 7 juli 2017 is de procedure voor de 

formele m.e.r.-beoordeling en de vormvrije m.e.r.-beoordeling grotendeels 

gelijkgetrokken. Van het besluit met betrekking tot de vormvrije m.e.r.-beoordeling 

hoeft echter geen kennisgeving gedaan te worden. 
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Inhoudelijke overwegingen  

 

10. Toets 
Wij hebben getoetst of voor het project een milieueffectrapport moet worden 

gemaakt. Deze toets is overeenkomstig artikel 7.19, lid 1 jo. 7.17 lid 2 t/m 4 van 

de Wm uitgevoerd op grond van de in bijlage III van de m.e.r.-richtlijn opgenomen 

criteria. De toetsing is hieronder uitgewerkt. 

 

10.1. De kenmerken van het project 
Bij de kenmerken van het project zijn de volgende criteria in ogenschouw genomen: 

- de omvang en het ontwerp van het gehele project; 

- de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 

- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en 

biodiversiteit; 

- de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder; 

- het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in 

kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, 

in overeenstemming met wetenschappelijke kennis; 

- de risico’s voor de menselijke gezondheid. 

 

10.1.1. Overwegingen 

Het bestaande schoolgebouw wordt omgezet naar 19 appartementen. Voor het 

wijzigen van de bestemming is op 21 maart 2019 het ontwerp bestemmingsplan ter 

inzage gelegd. Voor de beoordeling van de vormvrije mer is gebruik gemaakt van 

het ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan is inmiddels op 

ruimtelijke plannen beschikbaar. In het ontwerpbestemmingsplan is beschreven dat 

er geen sprake is van een MER-plicht dan wel merbeoordeling dan wel vormvrije 

mer beoordeling. Bij nader inzien is besloten om voorafgaand aan het definitief 

vaststellen van het bestemmingsplan alsnog een procedure vormvrije mer te 

doorlopen. In de toelichting van het definitieve bestemmingsplan zal dit onder het 

kopje Milieueffectrapportage nog moeten worden aangepast. 

 

In het ontwerpbestemmingsplan is de omvang van het project beschreven. 

Cumulatie met ander projecten is niet aan de orde. Natuurlijke hulpbronnen zijn alle 

in de natuur aanwezige stoffen die van economisch nut kunnen zijn. Naast 

natuurlijke grondstoffen, die in productieprocessen gebruikt worden, maken 

hulpbronnen (economische) activiteiten mogelijk (deze worden 

daarbij niet verbruikt). De toetsing blijft beperkt tot het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen die binnen dan wel in de directe nabijheid van het projectgebied 

voorkomen. Er zijn gezien de gewenste activiteit geen mogelijke effecten voor de 

aspecten geluid en lucht. Risico’s van ongevallen en rampen is ook niet aan de orde 

als gevolg van de gewenste activiteit. 
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De hierboven genoemde onderdelen zijn beschreven in de vormvrije aanmeldnotitie 

en in de toelichting, behorende bij het ontwerpbestemmingsplan. 

 

10.1.2. Afweging: kenmerken van het project 

Gelet op vorengaande zijn wij van mening dat er voor wat betreft de kenmerken 

van het project geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die 

noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport. 

 

10.2. De locatie van het project 
Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen: 

- het bestaande grondgebruik; 

- de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van 

de natuurlijke hulpbronnen van het gebied; 

- het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met speciale aandacht voor de 

typen aangewezen in de m.e.r.-richtlijn. 

 

10.2.1. Overwegingen 

In het ontwerpbestemmingsplan is het bestaand grondgebruik beschreven.  

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu heeft te maken met de 

gevoeligheid van gebieden voor ontwikkelingen. Er moet getoetst worden aan de 

volgende gebieden uit de Europese mer-richtlijn: 

- wetlands; 

- kustgebieden;  

- berg- en bosgebieden;  

- reservaten en natuurparken;  

- gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving 

worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen 

volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= 

Habitatrichtlijn; 

- gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen; 

- gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 

-landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 

Diverse gebieden 

De locatie is niet in of nabij gelegen Wetlands, kustgebieden, reservaten en 

natuurparken, berg- en bosgebieden en gebieden met een hoge 

bevolkingsdichtheid. 

 

Natura 2000 gebieden 

In de nabijheid van het plangebied zijn de natura 2000 gebieden “de Veluwe” en 

“de Rijntakken” gelegen. 

Op ca 1500 meter van het plangebied ligt het natura 2000 gebied “de Veluwe” en 

op ca 10 km ligt het natura 2000 gebied “de Rijntakken”. 
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Redelijkerwijs wordt aangenomen dat de bijdrage van de woningen en het daarbij 

horende verkeersbewegingen geen significante gevolgen heeft op beide Natura 

2000 gebieden. In het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven dat er een afname 

is van de emissie ten opzichte van de huidige (planologische) situatie. 

 

landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang 

In paragraaf 4.7 van het ontwerpbestemmingsplan is het aspect archeologie en het 

aspect cultuurhistorie beschreven. 

 

Verder kunnen nog de volgende overige gebieden in de nabijheid van het 

plangebied aanwezig zijn: 

-Ecologische hoofdstructuur; 

-Stiltegebied; 

-Bodembeschermingsgebied; 

-Grondwaterbeschermingsgebied; 

-beschermingszone waterkering; 

-gebied voor beschermde soorten; 

 

De planlocatie is niet gelegen in of in de nabijheid van de bovengenoemde 

gebieden. 

 

10.2.2. Afweging locatie van het project 

Gelet op vorengaande zijn wij van mening dat er voor wat betreft de locatie van het 

project geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot 

het opstellen van een milieueffectrapport. 

 

10.3. De soort en kenmerken van het potentiële effect 
Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect moet in aanmerking worden 

genomen, in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria en 

met inachtneming van: 

- de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten; 

- de aard van het effect; 

- het grensoverschrijdend karakter van het effect; 

- de waarschijnlijkheid van het effect; 

- de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het 

effect; 

- de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde 

projecten; 

- de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 
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10.3.1. Overwegingen 

Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect van de gewenste 

ontwikkeling. De effecten op het aspect archeologie zijn beschreven in de 

toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn voorals nog geen 

bodemingrepen gepland. Mochten deze in de toekomst aan de orde zijn, dan geldt 

voor een deel van het gebied een archeologische onderzoeksplicht. De effecten op 

de Natura 2000 nemen af ten opzichte van de feitelijke (planologische) situatie.  

De mogelijke gevolgen van de aspecten verkeer, lucht, geluid zijn beschreven in het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

10.3.2. Afweging soorten en kenmerken van het potentiële project 

Gelet op vorengaande zijn wij van mening dat er voor wat betreft de soort en 

kenmerken van het project geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten 

die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport. 

 

11. CONCLUSIE 
Op basis van bovengenoemde kenmerken en locatie van het project en de 

kenmerken van de potentiele effect van het project is vastgesteld dat er geen 

sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het opstellen van een 

milieueffectrapportage is niet nodig.  

 



1

Bulte, R.

Onderwerp: FW: Hoenderparkweg 61

Bijlagen: CHECKLIST AANMELDNOTITIE M.DOCX

 

Van: Peter Kerklaan <pkerklaan@expovastgoed.nl>  

Verzonden: maandag 25 maart 2019 11:08 

Aan: Tol, J. <J.Tol@apeldoorn.nl> 

CC: Remmers, MF (Marjolein) <m.remmers@apeldoorn.nl>; Rien de Klerk <mdeklerk@expovastgoed.nl> 

Onderwerp: RE: Hoenderparkweg 61 

Beste Jenneke, 

Bijgaande de aanmeldnotitie retour mbt de m.e.r.. Kijk er naar of dit zo voldoet. 

Het is een beetje vreemd dit in te vullen omdat er niets wordt gebouwd. Een wordt alleen van binnen wat gewijzigd 

zodat er gewoond kan worden. 

Breng jij deze notitie verder in procedure mocht dit nodig zijn. 

Vriendelijke groet 

Peter  

Van: Tol, J. [mailto:J.Tol@apeldoorn.nl]  

Verzonden: woensdag 20 maart 2019 14:38 

Aan: Peter Kerklaan <pkerklaan@expovastgoed.nl> 

CC: Remmers, MF (Marjolein) <m.remmers@apeldoorn.nl>; Rien de Klerk <mdeklerk@expovastgoed.nl> 

Onderwerp: RE: Hoenderparkweg 61 

Beste Peter, 
Hierbij zoals beloofd de checklist voor een aanmeldnotitie (vormvrije) mer beoordeling. Deze checklist is een 
hulpmiddel om de aanmeldnotitie te vullen. 
Met vriendelijke groet, 
Jenneke Tol 
Bestuurlijk jurist ruimtelijke ordening 

Telefoon
 

055 580 2357 of 14 055 

E-mail 
 

j.tol@apeldoorn.nl  

 
Gemeente Apeldoorn 
Stationsplein 50  
Postbus 9033  
7300ES Apeldoorn 
www.apeldoorn.nl 
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CHECKLIST aanmeldnotitie M.e.r. 

 

1. Algemeen/Inleiding 

De transformatie van het pand aan de Hoenderparkweg 61 te Apeldoorn is een 

initiatief van Rastrum BV. Rastrum BV is een beleggingsinstelling in vastgoed. De 

NAW gegevens luiden: 

Rastrum BV  

Overbuurtseweg 5 

2665 CA BLEISWIJK 

 

2. Transformatie van een schoolgebouw naar een appartementengebouw 

Het pand aan de Hoenderparkweg 61 betreft een voormalig schoolgebouw waarin 
in het  verleden de Proff. Kohnstam Ulo in was gevestigd.  Op 17 mei 1951 is de 
vergunning verleend voor de bouw van de school die werd opgezet als een ULO-
school. Het betrof hier het rechter deel van het complex, dat éénlaags is uitgevoerd 
en waarin vijf lokalen, een entree en een algemene ruimte kwamen. In mei 1954 
werd de aanvraag gedaan voor de bouw van het tweelaags gedeelte. In februari 1955 
kon worden gemeld dat de Professor Kohnstamschool voor ULO-onderwijs voltooid 
was.  
 

 
 
Het pand is gesitueerd in de wijk Westenenk in het zuidwestelijke deel van 
Apeldoorn.  Het pand ligt op een grondperceel van ruim 6.600 m2. Kadastraal L 
12088 
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Het object is door de gemeente Apeldoorn in 2009 op de monumentenlijst geplaatst. 
De argumenten voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst zijn op basis 
van de nota I-Cultuur de navolgende waarden van belang geacht: 
 
 a. Architectuurhistorische waarde 
 b. Stedenbouwkundige waarde 
 c. Cultuurhistorische waarde 
 d. Zeldzaamheidswaarde 
Het gebouw met een maatschappelijke bestemming  is vanaf 2010 verhuurd aan 
twee schoolbesturen gevestigd in Apeldoorn.  
De zittende huurders hebben de huurovereenkomst beëindigd en hebben 
aangegeven het pand aan het einde van de huurtermijn te zullen verlaten in verband 
met de slechte energetisch staat van het pand. Het pand is slecht geïsoleerd 
waardoor het in de wintermaanden te koud wordt en in de zomermaanden 
ondragelijk warm wordt. 
 
Rastrum is voornemens het monumentale pand te transformeren tot een 
woongebouw. In het gebouw kunnen 19 appartementen worden gerealiseerd met 
een grote verscheidenheid qua maatvoering en aantal kamers. De grootte van de 
appartementen varieert van 48 m2 gbo tot 135m2 gbo. Het betreft 2 kamer 
woningen, 3 kamer appartementen en 4 kamerwoningen. 
 
Omdat het een monument betreft zal de uiterlijke verschijningsvorm behouden 
blijven. Vanuit bouwfysica en energetische overwegingen zal wel getracht worden 
daar waar toegestaan de stalen kozijnen met enkel laags glas te vervangen door 
aluminium of stalen kozijnen met triple glas. 
 



De procedure voor wijzingen van de huidige maatschappelijke bestemming naar een 
woonbestemming is inmiddels in gang gezet. De omgevingsvergunning zal medio 
2019 worden ingediend. Met de bouw van de woningen zal eind 2019 worden 
gestart. De oplevering staat gepland voor september 2020. 
 

2. Kenmerken van het project 

Het betreft een transformatie van een bestaand gebouw. In het gebouw worden 19 

appartementen gerealiseerd. Het totale oppervlakte van het gebouw bedraagt bruto 

ca 2.100 m2 bvo. In de kelderruimte komen bergingen. Op de begane grond en de 1e 

verdieping worden de appartementen gerealiseerd. Het aantal m2 GeBruik 

Oppervlak voor de woningen bedraagt 1.430 m2.  

Omdat het een bestaand gebouw betreft en het pand een monumenten status heeft 

blijft het gebouw qua uitstraling, rooilijnen en goot en nokhoogte  ongewijzigd.   

 

Bij de realisatie van het project komen er weinig bouwstoffen vrij. Er worden slechts 

enkele tussenwanden verwijderd, kozijnen vervangen en asbest verwijderd.  

Het betreft vooral een interne verbouwing van het pand waarbij tussenwanden van 

gibo en gips worden geplaatst en woonruimte wordt gerealiseerd. De hinder voor de 

omgeving is nihil omdat de werkzaamheden binnen plaatsvinden. De medewerkers 

voor de bouw kunnen de auto parkeren op eigen terrein en de opslag van goederen 

zal ook op eigen terrein plaatsvinden. Omdat de verbouwing intern is,  is er weinig 

kans op ongelukken of ander soortige risico’s voor de omgeving. 

 

3. Plaats van het project 

Het huidige gebruik van de gronden is tuin, verhard terrein en gebouw. Het perceel 

is  6.612 m2 groot. 

Circa 40% van het perceel is bebouw en verhard terrein.  

Bij de herontwikkeling blijft de bebouwing gelijk. Het verhard terrein zal iets 

afnemen en worden vervangen door groen. De aanwezige bomen blijven end e 

omliggende tuin blijft behouden.    

 

4. Kenmerken van het potentiële effect 

Omdat het een ontwikkeling op eigen terrein betreft waarbij de verbouwing 

grotendeel binnen het gebouw plaatsvindt is het effect op de omgeving nihil. 

Er zullen wel bouwmaterialen worden aangevoerd in de vorm van gibo wanden, 

tegels, sanitair, keukens, vloeren en installaties. Dit zijn geen grote hoeveelheden. 

Het laten en lossen van deze materialen vindt plaats op eigen terrein op enige 

afstand van de meest nabije bebouwing.  

 

5. Conclusie 

Geen MER omdat de impact op de omgeving nihil is. 
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