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I Inleiding 

 
Kruiskamp is een van de veertig wijken die door het ministerie van VROM is aangewezen als een 

wijk die omgevormd moet worden "van aandachtswijk naar krachtwijk".  

Naast Liendert/Rustenburg en Randenbroek/Schuilenburg is de wijk als derde bijgevoegd onder de 

noemer van "Amersfoort Vernieuwt”, een gemeenschappelijke en integrale aanpak van 

wijkvernieuwing. 

 

In 2007 heeft de Alliantie de locatie Van Randwijcklaan 10 (voorheen Gözde Plaza) gekocht en de 

locatie de projectnaam Lemaire gegeven. Het programma voor deze locatie bestaat uit gestapelde 

woningbouw en commerciële/maatschappelijke voorzieningen. 

 

Het project Lemaire ligt in het bestemmingsplan Kruiskamp Koppel 2002. In dit bestemmingsplan is 

de geldende bestemming voor Lemaire gemengde doeleinden (kantoordoeleinden, maatschappelijke 

doeleinden en bedrijfsdoeleinden (categorie 1). Tevens mag er op de verdieping worden gewoond. 

Echter de hoogte en de omvang van de nieuwe appartementen passen niet binnen het huidige 

bestemmingsplan. 

 

In de Raadsvergadering van 10 februari 2009 heeft de raad ingestemd met de notitie “Rol van de raad 

in RO-procedures” (nr 2974051). Het bestemmingsplan voor het project Lemaire  kan volgens deze 

notitie de procedure doorlopen van model 2 omdat: 

1. Realisering van het project past binnen de kaders van Amersfoort Vernieuwt.  

2. Het project voldoet aan de criteria voor toepassing van model 2.Het gaat om een urgente en 

belangrijke ontwikkeling, die niet past binnen het geldende planologische regime. Een van de 

doelstellingen van Amersfoort Vernieuwt is - in de wijk Kruiskamp - de buurt te verlevendigen en te 

voorzien van een meer gevarieerd en kwalitatief beter woningaanbod en voorzieningen in de wijk. Het 

project Lemaire levert een belangrijke bijdrage aan de wooncarrousel in de wijk Kruiskamp).  

 

Een procedure volgens model 2 houdt in dat er direct een ontwerpbestemmingsplan wordt gemaakt en 

dat er voor het bestemmingsplan zienswijzen kunnen worden ingediend door bewoners en 

belanghebbenden. In de planvormingfase van het project vindt de participatie plaats. 

 

In deze startnotitie worden de randvoorwaarden en uitgangspunten aangegeven voor de verdere 

uitwerking van het plangebied. Tevens wordt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) procedure model 2 

voorgesteld.   
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II Beschrijving van kansen en bedreigingen 

 
Lemaire maakt deel uit van een meer omvattend wijkontwikkelingsprogramma voor Kruiskamp. In 

bijlage I wordt in één oogopslag het profiel van de wijk weergegeven. 

 

2.1 Kansen 

 

Kwaliteit van de wijk vergroten door diverse ontwikkelingen 

In de wijk vinden momenteel in de omgeving van winkelcentrum Neptunusplein de nodige 

ontwikkelingen plaats in de openbare ruimte, dit alles komt ten goede aan de leefbaarheid in de wijk. 

• Herinrichting Neptunusplein: gereed. 

• Realisatie appartementen Parkweelde I (Herontwikkeling Willem Barentszstraat en omgeving, 34 

eengezinswoningen en 101 appartementen): gereed. 

• Ontwikkeling Parkweelde II, sloop 4 flats aan de Van Randwijcklaan (35 appartementen en 45 

laagbouwwoningen): start sloop 1 april 2009. 

• Herinrichting Van Randwijcklaan Kruiskamp en Liendert: planfase. 

• Herinrichting parkje Willem Barentszstraat – van Randwijcklaan (park met voorzieningen): start 

uitvoering 1 april 2009. 

 
Beoogd programma Lemaire is het streven is naar 58 huurappartementen en 670 m² sociale medische 

voorzieningen en 580 m² detailhandel, dan wel 1250 m² sociaal medische/maatschappelijke  

voorziening  

Het project Lemaire is een van de Amersfoort Vernieuwt projecten. Het project draagt bij aan een 

buurt/wijk die gevarieerd, vitaal en veilig is. 

 

Vergroting aantrekkelijkheid van het winkelgebied.  

Door in Lemaire invulling te geven aan commerciële functies zoals detailhandel (geen supermarkt) en 

andere commerciële functies dan wel maatschappelijke functies die passen bij het winkelcentrum 

Neptunusplein, wordt de wijkfunctie van het winkelcentrum versterkt en daarmee de 

aantrekkelijkheid van het winkelgebied vergroot. 

 

2.2 Bedreigingen 
 
Verkeer en parkeren  

De parkeerdruk is hoog in dit deel van de wijk. Hoewel niet gebruikelijk mag een deel van het 

bezoekersparkeren van de woningen in het project Lemaire worden opgelost in het project Parkweelde 

II (Van Randwijcklaan 105 t/m 141 E). Er mogen 11 parkeerplaatsen in Parkweelde II worden 

gecompenseerd gebaseerd op de parkeernormen uit de nieuwe parkeernota (voor bezoekers geldt 0,3 

parkeerplaats per woning). Een creatief oplossingsgericht proces is nodig om een “passend” 

bouwprogramma op te stellen. 

  

2.3 Afbakening plangebied 
 

De planlocatie Lemaire ligt tussen de Van Randwijcklaan, Van Roggeveenstraat, Neptunusplein en 

Pullstraat in de wijk Kruiskamp. Zie bijlage II voor de locatie en projectgrens.  
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2.4 Betrokken partijen  
 

In de projectgroep participeren de volgende partijen: 

• De Alliantie Eemvallei/Alliantie Ontwikkeling. 

• Gemeente Amersfoort. 

• Omwonenden en ondernemers (zie hoofdstuk 5). 

 

De Alliantie Eemvallei is grondeigenaar van de locatie Van Randwijcklaan 10. 

 

III Doelstelling 

 
De ambitie is de buurt te verlevendigen en te voorzien van een meer gevarieerd en kwalitatief beter 

woningaanbod en voorzieningen in de wijk en versterking van het winkelcentrum Neptunusplein. Een 

van de doelstellingen van Amersfoort Vernieuwt is dat mensen die in de wijk willen blijven, de 

mogelijkheid daartoe moeten krijgen, zowel in de (sociale) huur- als de koopsector.    

 

Bij de ontwikkeling van Lemaire  wordt gestreefd naar 58 huurappartementen variërend van 69 m² tot 

101 m², 67 gebouwde parkeerplaatsen en een plint met  670 m² sociale medische voorzieningen en 

580 m² detailhandel, dan wel 1250 m² sociaal medische voorzieningen. De keuze van invulling van de 

plint is mede afhankelijk van de parkeerdruk in de omgeving. In 2009 wordt hier onderzoek naar 

verricht. Prijspeil 1-1-2008 voor de 73 m² woning een aanname van €450,00 en de 101 m² woning van 

€780,00. De definitieve huur wordt te zijner tijd vastgesteld. 

 

IV Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 
Gemeente en Alliantie spreken met elkaar de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten af. Deze 

vormen de basis voor de integrale programmatische herontwikkeling van de locatie Lemaire. 

 

4.1 Algemeen 

 
Er zijn enkele zaken die als aandachtspunt bij dit project genoemd kunnen worden. 

 

• Communicatie is een belangrijk element, vele ogen zullen gericht zijn op hoe dat in een 

Amersfoort Vernieuwt project wordt aangepakt.  

• Lemaire is een deelontwikkeling van een meeromvattende herontwikkeling in Kruiskamp. 

Afstemming met de andere deelontwikkelingen binnen dit gebied zal parallel aan de diverse fasen 

van planontwikkeling plaatsvinden. Hiermee is al gestart. 

 

4.2    Amersfoort Vernieuwt 

 
De locatie Lemaire is een van de herontwikkelingslocaties binnen het programma Amersfoort 

Vernieuwt. Dat betekent dat de algemene doelstellingen van dit programma voor dit project van 

kracht zijn. De uitwerking van de locatie zal dan ook getoetst worden aan deze doelstellingen. Ook de 

instrumenten die al voor Amersfoort Vernieuwt ontwikkeld zijn zullen in meer of minder integrale 

wijze worden vertaald voor dit project, zoals de communicatie en participatie rond het project en de 

financiële afspraken op hoofdlijnen tussen de gemeente en de Alliantie voor de benoemde 

herontwikkelingslocaties. 

 

4.3 Stedenbouwkundige uitgangspunten 

• De voorzieningen worden primair op de Van Randwijcklaan georiënteerd. 

• Omdat de Roggeveenstraat ook een woonstraat is moet hier een achterkantuitstraling worden 

voorkomen. Ook hier is een representatieve gevel gewenst. 

• Gegeven het woonkarakter van de Roggeveenstraat dient bevoorrading van de voorzieningen zo 

te worden opgelost dat er geen overlast voor omwonenden ontstaat. 
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• Aan de Van Randwijcklaan-zijde is een hoogte van 4 bouwlagen mogelijk en wordt aangesloten 

bij de omliggende middelhoogbouw. 

• Nabij het Neptunusplein is een hoogteaccent denkbaar, ter accentuering van het winkelcentrum.  

• De bouwhoogte aan de Roggeveenstraat moet worden afgestemd op de maat en schaal van de 

bestaande woningen. De bouwhoogte moet in samenhang met de maat van het ruimtelijk profiel 

van de straat worden bepaald. Dat betekent grofweg dat de nieuwbouw hoger kan worden 

naarmate de afstand tussen oud- en nieuwbouw groter wordt. 

• In samenhang met bovenstaande zijn het zoveel mogelijk respecteren van de bezonning, uitzicht 

en privacy van de bestaande woningen belangrijke factoren bij het bepalen bij de doorsnede van 

de nieuwbouw. Een verbreding van de Van Roggeveenstraat maakt toevoeging van groen in de 

vorm van bomen mogelijk. 

 

4.4 Verkeer  en  parkeren 

• Voor de herontwikkeling van Lemaire zullen de parkeernormen uit de nieuwe parkeernota worden 

gehanteerd. In het nieuwe parkeerbeleid wordt uitgegaan van 2,0 parkeerplaats voor woningen in 

de prijsklasse vanaf  260.000,00 euro en 1, 7 parkeerplaats voor woningen in de prijsklasse tot aan  

260.000,00 euro. Het aandeel bezoekers is voor beide categorieën 0,3 parkeerplaats per woning. 

De norm voor kantoren, detailhandel is 2 en 3,3 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo. 

• Onder het project Lemaire vallen de parkeerplaatsen op de parallelweg. Daar kunnen 15 

parkeerplaatsen aangelegd worden. Deze plaatsen worden gerealiseerd in het project van 

Randwijcklaan en mogen in mindering gebracht worden op het aantal te realiseren 

parkeerplaatsen voor het project Lemaire. Er worden in 67 gebouwde parkeerplaatsen voorzien. 

• Elf parkeerplaatsen in het project Parkweelde II zijn bestemd voor het bezoekersparkeren voor het 

project Lemaire. De reden hiervoor is dat in het project Parkweelde II enige overmaat aan 

parkeren is, in dit deel van de wijk is het parkeren gratis. De verwachting is dat bezoekers van 

Lemaire daar zullen gaan parkeren en niet tegen betaling in de openbare parkeergarage onder blok 

G aan de Van Linschotenstraat. 

• Voor het parkeren van fietsen dienen voldoende fietsklemmen geplaatst te worden. 

 

4.5 Openbare ruimte 

• Inrichting openbare ruimte 

Voor de inrichting van de openbare ruimte is het standaard programma van eisen (SpvE) voor de 

openbare ruimte Gemeente Amersfoort van toepassing (versie februari 2006). In dit SPvE zijn 

ook procesafspraken opgenomen. Indien het schetsplan en/of het voorlopig inrichtingsplan daar 

aanleiding toe geeft kan een locatiespecifiek SpvE worden opgesteld, parallel aan het opstellen 

van het programma van eisen voor de locatie. 

 

• Groene saldoregeling  

De vastgestelde groene saldoregeling beoogt de kwaliteit van het groen (beleving, gebruik, 

cultuurhistorie, ecologie) in de wijken te handhaven. In principe op de plaats zelf, zo nodig door 

kwaliteitsverbetering elders maar altijd zodanig dat er op alle schaalniveaus sprake is van een 

goede (betere) kwaliteit van het groen. Bij de locatie Lemaire is deze regeling van toepassing 

omdat op deze locatie groen wordt toegevoegd in de Van Roggeveenstraat. 

 

• Interim-beheer 

De tijdelijke situatie wordt geëvalueerd in het overleg “interim beheer” waarin een team van 

medewerkers van de Alliantie, Stichting Welzijn Amersfoort, Politie en gemeente samenwerkt.  

 

• Water en grondwater 

• In overleg met het Waterschap Vallei en Eem moeten de uitgangspunten voor water en 

grondwater worden vastgesteld. Het waterschap stelt eisen aan o.a. de hoeveelheid waterberging 

die in het gebied nodig is. 

• Uit eerdere onderzoeken van de Grontmij t.b.v. Parkweelde II blijkt dat het maaiveld op ca 1.90-

2.00 m+NAP is gelegen. De Grondwaterstand ligt op ca -0,7 tot -0,5 t.o.v. het maaiveld. 



Amersfoort Vernieuwt: Startnotitie project en bestemmingsplan Lemaire (3011301) 7

• Na de aanleg van de drainage van Parkweelde 1 is de verwachting dat in het plangebied de 

grondwaterstand met 5 cm van bovengenoemde waarde is gedaald. Bij kruipruimteloos bouwen, 

of het aanbrengen van een waterdichte kelder onder het gebouw behoeft geen aanpassing plaats te 

vinden aan de hoogte van het maaiveld.  

 

• Bodem 

• Het betreffende plangebied ligt in een gebied met lage archeologische verwachtingen. Er zijn 

geen Archeologisch Belangrijke Plaatsen of Archeologische Rijksmonumenten. Kortom er zijn 

geen beperkingen wat de archeologie betreft. 

• Er is een bodemonderzoek uitgevoerd. De locatie is niet “verdacht”, dat wil zeggen dat vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt geen beperkingen gelden. 

 

4.6        Milieuaspecten 

• Geluid en luchtkwaliteit zijn belangrijke aspecten bij het ontwerp en de       

bouwvergunningsprocedures. Voorgesteld wordt de architect samen met een akoestisch adviseur 

het ontwerp verder te laten uitwerken. 

• Aandacht voor de externe veiligheid met betrekking tot het tankstation aan de Pullstraat. 

• Ten aanzien van de duurzaamheid hanteert de gemeente de zogenaamde DCBA-systematiek.Dit is 

een systematiek voor milieuvriendelijk materiaalgebruik. Het plan moet voldoen aan niveau C 

van de DCBA-lijst.  

 

4.7 Wonen, Zorg en Welzijn 

• Binnen appartementen complexe differentiatie in woningtypologieën (3/4/5 kamer woningen). 

• Appartementen minimaal 3*. Voor deze locatie heeft 4* voorkeur (3*: rollator 

doorgankelijk/rolstoel toegankelijk, 4*: rolstoel toe- en doorgankelijk). 

• Basiseisen woningbouw en woonomgeving. 

• Politiekeurmerk veilig wonen. 

• Plantoetsing door de Woonadviescommissie Amersfoort. 

• Zoveel mogelijk gebouwd parkeren. In elk geval bij appartementen: aandacht voor kwaliteit 

openbare ruimte. 

• Gelet op de toekomstige bewoners moet zowel in het ontwerp van de parkeergarage als het 

openbaar gebied rekening worden gehouden met de aanleg van een aantal 

invalidenparkeerplaatsen. 

 

4.8 Ruimtelijke Ordening 
 

Het project Lemaire ligt in het bestemmingsplan Kruiskamp Koppel 2002. In dit bestemmingsplan is 

de geldende bestemming voor Lemaire gemengde doeleinden (kantoordoeleinden, maatschappelijke 

doeleinden en bedrijfsdoeleinden (categorie 1). Tevens mag er op de verdieping worden gewoond. De  

hoogte en de omvang van de nieuwe appartementen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan. 

 

• Om de beoogde plannen te kunnen realiseren is wijziging van het bestemmingsplan conform de 

nieuwe Wro-procedure model 2 noodzakelijk. Deze wijziging van het bestemmingsplan zal door 

de raad worden vastgesteld. 

 



Amersfoort Vernieuwt: Startnotitie project en bestemmingsplan Lemaire (3011301) 8

V Proces 
 

Na vaststelling van de startnotitie zal de projectgroep de verdere planvorming uitwerken. Het project 

is in twee fasen te verdelen. De eerste fase is de planvormingfase met participatie van omwonenden. 

Deze kan op basis van de door de raad goedgekeurde startnotitie van start gaan. In de realisatiefase 

worden de fysieke ontwikkelingen binnen het plangebied getrokken door de Alliantie. De gemeente is 

vanuit haar publiekrechtelijke rol bij het project betrokken. 

 

5.1 Globale planning 

 

 

Actie Planning 

Startnotitie  Maart  2009 

Samenwerkingsovereenkomst April 2009 

Participatie April 2009 

VO Juni 2009 

Wro-procedure model 2 Juni 2009-april 2010 

DO September 2009 

Voorbereidingsfase Mei 2010 

Uitvoering April 2010 

  

 

 

5.2 Projectorganisatie en besluitvorming 
 

Voor het project is een projectgroep opgericht. Deze bestaat uit de projectmanager van De Alliantie 

Ontwikkeling, een medewerker wijkbeheer van de Alliantie Eemvallei, de gemeentelijke 

projectmanager en diverse inhoudelijke disciplines van de gemeente (Verkeer, Projectontwikkeling, 

Stedelijk Beheer, Wonen, Ruimtelijke Planvorming, Milieu). De projectmanager van de Alliantie 

Ontwikkeling is projectleider van de projectgroep. De projectgroep zorgt voor de voortgang in het 

proces en de inhoudelijke begeleiding. Naast de projectgroep vindt overleg plaats over de 

communicatie en over het vastleggen van procesafspraken in een realisatieovereenkomst.  

 

5.3 Communicatie 

 

Consultatie 

Centraal uitgangspunt van gemeente en De Alliantie bij Amersfoort Vernieuwt is dat bewoners actief 

en nauw worden betrokken bij de ontwikkeling van hun eigen woonomgeving onder het motto: ‘Zo 

doet iedereen mee’. Datzelfde geldt voor anderen in de wijk, zoals ondernemers, organisaties en 

instellingen. Door betrokkenheid krijgen zij meer binding met en vertrouwen in hun wijk. 

De bewonersparticipatie heeft in lijn met de richtlijnen van Amersfoort Vernieuwt het kenmerk 

“consultatie” en zal op de volgende wijze gestalte krijgen: 

 

Na vaststelling van deze startnotitie zal door de Alliantie een communicatieplan worden opgesteld 

waarin de communicatie met de diverse partijen nader wordt uitgewerkt. 

De volgende groepen zijn, uitgaande van het consultatiemodel, betrokken bij het project: 

• Bewoners aan de Van Roggeveenstraat. 

• Overige omwonenden. 

• Mogelijk toekomstige bewoners. 

• Ondernemers in de omgeving. 
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Doel: 

Door de reactie op de plannen de gewenste aandachtspunten van wijkbewoners leren kennen en deze 

te betrekken in de besluitvorming. Hierdoor begrip verkrijgen voor de gestelde randvoorwaarden en 

draagvlak en vertrouwen te creëren bij de planuitwerking. 

 

Participatievorm: 

 

• Inloopmiddag en -avond schetsontwerp in wijkcentrum De Drietand op Neptunusplein: 

informatief met verzoek om reactie op conceptideeën/-plannen. 

• Oprichting participatiegroep: meespreken en meedoen. Uitwerken Voorlopig Ontwerp in een 

aantal bijeenkomsten.. 

• Presentatie Voorlopig Ontwerp door participatiegroep en Alliantie aan de wijk. 

• Na besluitvorming Definitief Ontwerp: in het kader van de aanvraag bouwvergunning formele 

inspraakmogelijkheden. 

 

5.4 Financiën 
 

De financiële uitgangspunten voor het project Lemaire zijn te herleiden uit de overeengekomen 

financiële afspraken op hoofdlijnen 2006 en de aanvulling hierop uit 2007. Uitgaande van deze 

afspraken verstrekt de gemeente een bijdrage aan de Alliantie Eemvallei voor de inrichtingskosten 

van € 7.200,- (excl.btw) per nieuwe woning. In de overeenkomst op hoofdlijnen van mei 2006 heeft 

de gemeente zich voor het geheel van de AV-projecten garant gesteld voor de volgende bedragen: 

a. bijdrage voor inrichtingskosten per woning € 7.200,-- (excl btw) per woning tot maximaal € 8 

mln. 

b. bijdrage voor gebouwd parkeren per sociale huurwoning van € 5.000,-- (excl btw) tot een 

maximum van € 4,1 mln. 

 

Daar mee verplicht de Alliantie zich ook tot een herinrichting van het direct aanliggende openbaar 

gebied. De bijdrage  is bedoeld voor projecten waarbij de gemeente en  Alliantie overeen zijn 

gekomen  dat de Alliantie  in een gebied  de woningen en de openbare ruimte  vernieuwt. In principe 

gaat na de oplevering de openbare ruimte weer over naar de gemeente.  

 

Daarnaast verstrekt de gemeente een bijdrage voor het gebouwd parkeren bij nieuwe sociale 

huurwoningen van € 5.000,- (excl.btw) per nieuwe woning. De gemeentelijke bijdragen kunnen uit de 

beschikbare budgetten worden gefinancierd.  

 

De gronden onder het plangebied zijn deels van de Alliantie en deels eigendom van de gemeente. De 

herinrichting van de Van Roggeveenstraat is voor rekening van de Alliantie. De herinrichting van de 

Van Randwijcklaan wordt uitgevoerd door de gemeente en is voor rekening van de gemeente. 

 

De gemeentelijke plankosten voor alle AV-projecten worden jaarlijks voor een vast bedrag met de 

Alliantie verrekend. Hieronder vallen ook de gemeentelijke plankosten die voor dit project in 2008 en  

2009 worden gemaakt. 

 

Op grond van de Wro moet de gemeenteraad een exploitatieplan vaststellen als het bestemmingsplan 

de zogenaamde “aangewezen” bouwplannen mogelijk maakt. Hierbij worden de bouwplannen 

bedoeld, die zijn omschreven in het Besluit ruimtelijke ordening. Het vaststellen van een 

exploitatieplan kan achterwege blijven als de kosten “anderszins verzekerd zijn”.  

Dat is gezien het bovenstaande het geval.  

 
 

VI Bijlagen 

 

6.1 Wijkprofiel 

6.2 Planlocatie  
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Wijkprofiel          BIJLAGE 1 

 

 
 



Planlocatie                BIJLAGE II 
 


