
Uitwisseling met gemeenteraad Leusden 

19 juni 2014 



Versterkte toename Vrijkomende Agrarische 

Bebouwing. 

 

Prognose Alterra 2012-2030:  

• Meer dan kantorenleegstand  

• 25% in Leusden 



Voldoen de huidige regelingen ook 

in de toekomst? 

 

• Ruimte voor Ruimte 

• Nieuwe landgoederen 

• Functieverandering 



Knooperf-concept: 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke 

meerwaarde staan voorop  



Hessenweg 234A:  

Eigendom DLG, provincie beschikt er over 



Vooruitlopend op besluitvorming college deze 

uitwisseling  

 

 

 Gebiedscoöperatie O-gen:   

 Anne Jansen 

 

 Dienst Landelijk Gebied:   

 Annelies Koningsveld 
 

 

 



Wat is van belang: 

 

• Beleidsmatig antwoord op toename VAB 

(link met visie buitengebied)  

 

• Wat vraagt werken met PPvE van de raad? 

 

• Actieve communicatie en 

draagvlakontwikkeling knooperf Achterveld  



 

 

Uitwisseling met gemeenteraad Leusden 

19 juni 2014 



Oog voor Vallei, Heuvelrug en Kromme 

Rijnstreek 

 

Anne Jansen 

Annelies Koningsveld 

Toelichting op: 

 
 

• concept Knooperf 

 

• verkoopproces op basis publiek programma 

van eisen 

 

• proces totstandkoming en communicatie 

 



* Transformatie in het landelijk gebied: schaalvergroting  

- minder maar (veel) grotere bedrijven 

- leegstand en verommeling liggen op de loer 

 



* En steeds meer burgerwoningen 



* Gevolgen voor het landschap 1 

 



* Gevolgen voor het landschap 2 





*KNOOPERF 

• Nieuw instrument voor transformatie van 

agrarische erven in de Gelderse Vallei? 

• En voor beheer en ontwikkeling 

landschap? 

• En voor vergroting toegankelijkheid/ 

beleefbaarheid van het landelijk gebied? 

 



*5 ambities 



robuust erfkarakter behouden t.b.v. nieuwe functies in 

samenhang met zorg voor omringende landschap  

*5 ambities 



*Pilot in Leusden 



*Publiek Programma van Eisen 

•Wat is het? 

 

•Waarom is er gekozen voor deze 

methode? 

. 

 

 



* Landschappelijk raamwerk 



* Voorbeeld invulling erf 



*Schuurwoningen  



*Nieuw, robuust erfensemble 



*Of zo, met behoud van erfgoed 

 



*Proces < vandaag 

•PPvE opgesteld met deskundigheid van 

ruimtelijke kwaliteit, en 
 

•Deskundigheid mbt deze aanpak; 
 

•Gemeente is actief betrokken geweest; 
 

•Afgelopen november werkbijeenkomst met 

stake-holders: concept enthousiast ontvangen. 

 



*Proces > vandaag - 1 
tot aan vaststelling in gemeenteraad 

 

•23 juni info-avond voor het gebied 
 

•Besluitvorming door college op basis van brief 

GS met PPvE  
 

•18 september informatieronde gemeenteraad 
 

•Vaststelling PPvE door uw raad: streefdatum  

   2 oktober 



*Proces > vandaag - 2 
verkoopproces 

•In de vorm van een openbare inschrijving; 
 

•Inzendingen worden beoordeeld door een 

commissie (incl. gemeente); 
 

•Bij beoordeling is kwaliteit zeer belangrijk; 
 

•Koper verplicht zich plan te realiseren. 

 



*Proces > vandaag - 3 
Procedure wijziging bestemmingsplan 

 

•Normale procedure wordt doorlopen; 

•Indien belangen derden onevenredig 

geschaad → 

 gemeenteraad kan wijzigingen aanbrengen; 

•Idem op basis wet-en regelgeving; 

•Geen risico’s en aansprakelijkheid voor 

gemeente. 



*Echter:  

 

•ontwikkeling tot knooperf staat 

dan niet meer ter discussie. 



*Evaluatie pilot 

 

 

•Knooperf: een nieuw instrument voor 

transformaties van boerenerven in de 

Gelderse Vallei? 


