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TWEEDE VRAGENRONDE SELECTIEPROCEDURE KAVEL 6 LICHTENBERG 
d.d. 15 OKTOBER 2021 

 
 

Onderwerp Vraag Antwoord 

Regels bestemmingsplan Is een souterrain/kelder een bouwlaag gelezen als 
in artikel 6.2.1 f https://www.amersfoort.nl/ro-
online/NL.IMRO.0307.UWP00096-
0301/r_NL.IMRO.0307.UWP00096-0301.html 

Een kelder is in het bestemmingsplan geen bouwlaag en telt niet mee in 
het maximaal aantal toegestane bouwlagen. 

Bouwwerken geheel onder maaiveld gelegen (bijvoorbeeld kelders), 
mogen zowel onder de hoofdgebouwen als onder de bijgebouwen 
gerealiseerd worden. Ze tellen dan niet mee in de berekening van de 
maximaal toegestane oppervlakte voor bijbehorende bouwwerken. 
Wanneer kelders niet onder een gebouw liggen (dus bijvoorbeeld onder 
de tuin) dan tellen deze wel mee in de maximaal toegestane oppervlakte 
voor bijbehorende bouwwerken. 

Het bijgebouw mag een kelder hebben tot 3 meter diep.  

Selectiedocument Bij het ontwerp voor energie, nutriënten of 
materialen zijn er soms keuzes tussen een 
oplossing op het perceel zelf of gebruik te maken 
van een lokale of regionale oplossing die er zijn of 
aankomen maar niet op het perceel liggen. In 
hoeverre hangt uw waardering af van de locatie 
van de oplossing? Als voorbeeld, in het geval van 
energieopwekking is het mogelijk efficiënter om 
samen te werken met een van de nabije 
appartementencomplexen. Daarbij ligt de 
oplossing als een gedeelde waterpomp of 
biovergister voor de hand, maar die zal 

De waardering hangt niet af van de locatie van de oplossing. Wel gaan 
wij er van uit dat deze lokaal of regionaal wordt gezocht. 

https://www.amersfoort.nl/ro-online/NL.IMRO.0307.UWP00096-0301/r_NL.IMRO.0307.UWP00096-0301.html
https://www.amersfoort.nl/ro-online/NL.IMRO.0307.UWP00096-0301/r_NL.IMRO.0307.UWP00096-0301.html
https://www.amersfoort.nl/ro-online/NL.IMRO.0307.UWP00096-0301/r_NL.IMRO.0307.UWP00096-0301.html
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waarschijnlijk niet op het perceel worden 
gerealiseerd. Het rendement van zo'n oplossing zal 
hetzelfde om mogelijk zelfs beter zijn en heeft een 
dergelijke oplossing het voordeel dat er extra 
ruimte voor investeringen ontstaat voor 
invullingen van uw andere wensen/ambities.  

Koopsom De verkoopprijs voor de kavel is €414.400 (incl. 
BTW), kosten koper. Waar kosten koper bij 
verkoop tussen particulieren gebruikelijk is, is dat 
van gemeente naar particulier niet gebruikelijk. 
Ook was er bij de andere kavels op de Lichtenberg 
geen sprake van kosten koper. Kan het zijn dat ook 
de verkoopprijs voor Kavel 6 een vrij op naam prijs 
betreft? Zo nee, waarom is hier wel kosten koper 
van toepassing? En, wat valt er precies onder 
kosten koper en wat zijn de daarmee gemoeide 
bedragen? 

De kavelprijs is inclusief BTW. Dit houdt in dat u geen BTW of 
overdrachtsbelasting verschuldigd bent. Alle overige kosten van 
overdracht, zoals het kadastraal recht, kosten notaris en de daarover 
verschuldigde belasting, zijn voor rekening van de koper.  

Koopsom Dezelfde Kavel 6 kostte op de eerdere verkooplijst 
voor alle kavels €369.550 waarbij geen sprake was  
van kosten koper. Nu kost dezelfde kavel mogelijk  
€440.000 als kosten koper daadwerkelijk van  
toepassing is (uitgaande van 6%  
overdrachtsbelasting en voor het gemak €736  
voor notaris- en kadasterkosten). Dat is een  
prijsstijging van maar liefst 19%. Hoe  
rechtvaardigen jullie deze forse prijsstijging? NB  
Zelfs als kosten koper toch niet van toepassing is,  
gaat het om een prijsstijging van 12% t.o.v. de  
eerdere verkooplijst (en eerder verkochte 
kavels).  

In maart 2019 zijn de grondprijzen opnieuw getaxeerd. Op basis daarvan 
zijn de grondprijzen geïndexeerd. Het college heeft de huidige koopsom 
van € 414.400,- inclusief BTW voor kavel 6 vastgesteld op 2 april 2019. 
Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.  

Bebouwingsvlak Het bebouwingsoppervlak ligt vrij ongunstig op de 
kavel. Praktisch gezien is een voortuin van 4 m 
diep aan de Vondellaan en een achtertuin van 7 m 

De kavelpaspoorten, waarin de bebouwingsoppervlakte zijn bepaald, zijn 
door middel van een zorgvuldige systematiek en afweging tot stand 
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diep vele malen wenselijker dan zoals het nu 
voorgesteld wordt. Is het mogelijk om het 
bebouwingsoppervlak richting de Vondellaan te 
verschuiven (bijvoorbeeld zo dat de rooilijn van de 
woning op gelijke hoogte komt als de rooilijn van 
het transformatorhuisje)? Dit is niet alleen 
wenselijk qua tuin, maar biedt veel meer potentie 
om zonne-energie op te wekken en een 
energieneutrale woning te realiseren. 
 

gekomen die voor alle vrije kavels gelden. Dit is ook een verbeelding wat 
vastgesteld is in het bestemmingsplan. Hier wordt niet van afgeweken.  

Transformatorhuisje Wat is de levensduur van het transformatorhuisje? 
En, zijn er plannen om deze te verwijderen (of te 
verplaatsen)? 

De gemeente is geen eigenaar van het transformatorhuisje. Dat is Stedin 
Er zijn geen plannen bekend van verwijderen of verplaatsen.  
 
 
 

Beoordelingscommissie Graag krijgen wij meer en gedetailleerder inzicht in 
het beoordelingsproces. Worden visies van 
geïnteresseerden gelezen door de beoordelaars en 
komen zij vervolgens als commissie in consensus 
tot één cijfer? Of beoordelen zij ieder voor zich, 
waarna een gemiddelde opgemaakt wordt? Of 
anderszins? Hoe wordt omgegaan met verschillen 
van inzicht tussen beoordelaars (of hoe wordt 
consensus bereikt)? Stel de een geeft een 6 en de 
ander juist een 10? En stel de 6 komt van de 
adviseur circulaire economie en de 10 van de 
uitgiftejurist De Lichtenberg?  

De beoordelingscommissie komt in consensus tot een score. Voor 
onderdelen van de Aanmeldingen die vallen onder het specialisme van 
één van de beoordelaars weegt de input van die beoordelaar zwaarder, 
indien er sprake is van enig verschil van inzicht.  

Beoordelingscommissie  Kunnen jullie meer details verstrekken over de 
beoordelaars? Achtergronden en opleidingen, 
specifieke interesses en aandachtsgebieden, etc.? 

Nee. De achtergrond van beoordelaars is niet relevant voor de wijze van 
beoordeling of de inhoud van de Aanmelding. Beoordeling van de 
Aanmeldingen geschiedt enkel op de in het Selectiedocument en 
Inlichtingenrondes toegelichte stukken en criteria.  
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Eisen beeldkwaliteit en 
duurzaamheid van 
appartementencomplexen 

Welke eisen stelt de gemeente aan het grote 
appartementencomplex? En welke eisen stelt de 
gemeente aan het kleine appartementencomplex? 
En dan zijn we met name geïnteresseerd in de 
beeldkwaliteitseisen en de duurzaamheidseisen. 

De plannen moeten voldoen aan de voorwaarden van het 
bestemmingsplan, de welstandsnota en het bouwbesluit. Voor de 
beeldkwaliteitseisen verwijzen wij u naar de bijlage ‘toelichting 
beeldkwaliteitseisen De Lichtenberg, zoals u die kunt vinden op onze 
website.   
De gemeente stelt geen nadere specifieke eisen aan de 
appartementencomplexen anders dan bij de overige kavels.  

Groot appartementen 
gebouw 

Waarom kent het grote appartementencomplex 
een hoogbouwdeel aan de zijde van Kavel 6 en een 
laagbouwdeel aan de zijde van Hugo de 
Grootlaan? Is het qua beeldkwaliteit, balans in de 
wijk en zeker ook zonlichtval op omliggende 
woningen niet veel logischer om dit om te draaien 
(voor de appartementen zelf lijkt het niet uit te 
maken)? 

De opbouw van het grote appartementencomplex komt voort  uit het 
ontwerpproces samen met de omwonenden en is vastgelegd in het 
Voorlopig Ontwerp Stedenbouw in 2007. In 2007 was de verkaveling van 
de vrije kavels nog niet uitgewerkt. Het bestemmingsplan wordt hierop 
niet aangepast.  

Eerdere ontwikkeling op 
Kavel 6 

Kunnen jullie het ontwerp van de bouwcoöperatie 
die eerder een reservering op Kavel 6 heeft gehad 
met ons delen? Zo nee, kunnen jullie 
contactgegevens van deze bouwcoöperatie delen? 

De coöperatie Ombouw heeft op eigen titel een eindartikel geschreven 
genaamd “Circulaire lessen van de Ombouw-villa”. Dit artikel is niet 
gepubliceerd maar Ombouw stelt het voor eigen gebruik wel 
beschikbaar. Dit artikel is als bijlage op de website gezet.  
 

Materialen sloop 
ziekenhuis nog 
beschikbaar? 

Zijn er zoals eerder aangegeven inderdaad nog 
materialen en/of elementen beschikbaar vanuit de 
sloop van het oude ziekenhuis? 

Tijdens de sloop is een poging gedaan om verschillende materialen te 
bewaren voor hergebruik, maar dit bleek uiteindelijk onvoldoende en 
niet geschikt voor hergebruik.  
 

Kwetsbaarheidskaart Op jullie ´Kwetsbaarheidskaart´ lijkt de Lichtenberg 
aangemerkt te zijn als kwetsbare functie. Kunnen 
jullie daar meer informatie over verstrekken? 
(zie voor verduidelijking blz 31 van de Groenvisie) 

De kwetsbaarhedenkaart dateert uit 2015 . De rode sterren staan op 
plekken waar destijds een ziekenhuis stond. De reden daarvan is dat een 
ziekenhuis bij overstromingen/rampen altijd  bereikbaar moet blijven.  
Het is dus nu niet meer van toepassing voor de Lichtenberg omdat er 
geen ziekenhuis meer  staat.  

Afvalwater Is een decentrale afvalwaterzuivering met 
individuele behandeling van afvalwater toegestaan 
op de Lichtenberg door zowel gemeente 
Amersfoort als waterschap Vallei en Veluwe? 

De verwachting is dat dit niet mogelijk is, ook vanwege dat dit een 
waterbeschermingsgebied is. Wij hebben deze vraag extern uitgezet. 
Zodra wij antwoord hebben van het waterschap en de provincie, zullen 
wij het antwoord alsnog op de website plaatsen.  

https://www.amersfoort.nl/project/ontwikkeling-woonbuurt-de-lichtenberg.htm
http://groenvisieamersfoort.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Groenvisie-Amersfoort-definitieve-versie.pdf


5 
 

 

Afvalwater Is zuivering van grijs en zwart afvalwater met 
helofytenfilter toegestaan op de Lichtenberg? En, 
mag het overschot aan gezuiverd afvalwater lokaal 
geïnfiltreerd worden in de bodem? 

Ook deze vraag hebben wij extern uitgezet. Zodra wij antwoord hebben 
van het waterschap en de provincie, zullen wij het antwoord alsnog op 
de website plaatsen. 

Kunnen nutriënten 
worden afgevoerd op 
gemeentegrond?  

Bij terugwinning van nutriënten (zoals fosfaat) gaat 
de woning in onze situatie meer genereren dan de 
oppervlakte van de tuin aankan. Zijn omliggende 
gemeentegronden ontvankelijk voor het restant? 

Dat is in algemene zin op dit moment niet te beantwoorden. Aan de 
hand van meer specifieke invulling, kunnen wij hier mogelijk meer 
onderzoek/peiling naar doen. Het is in beginsel aan u om dit – in de 
volgende fase – te onderzoeken. De gemeente kan hierbij een 
faciliterende rol spelen.  
 

Correctie n.a.v. 
vragenronde 1 
 

Hier werd de afstand van kavel 6 t.o.v. het grote 
appartementen gebouw gevraagd i.p.v. de afstand 
t.o.v. het kleine appartementen gebouw (CPO).  

De afstand van de kavelgrens van Kavel 6 t.a.v. de bebouwing van het 
grote appartement varieert van circa 29 tot 32 meter.  
 

 
Openstaande vraag n.a.v. 
vragenronde 1: 

Wat is het geluids- en stralingsniveau van het nabij 
gelegen transformatorhuisje? 

De eigenaar (Stedin) heeft aangegeven te voldoen aan de wettelijke 
eisen die het ministerie van infrastructuur en milieu hiervoor stelt. De 
gemeente heeft hier geen nader onderzoek naar gedaan.   
 


