
Raadsvoorstel

Zaaknummer L257570
Datum raadsvergadering 3 december 2020
Portefeuillehouder H.A.W. van Beurden

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied herziening 
Leusbroekerweg 27

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van het perceel 

Leusbroekerweg 27, waarbij het gedeelte van het erf waarbinnen de dienstwoning is 
gelegen een woonbestemming krijgt. Daardoor kan de dienstwoning in gebruik worden 
genomen als burgerwoning;

2. het bestemmingsplan Buitengebied herziening Leusbroekerweg 27 met nummer 
NL.IMRO.0327.250-0401 ongewijzigd vast te stellen;

3. hiervoor geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 onder a van de wet 
ruimtelijke ordening, vast te stellen.

Aanleiding
Op 16 augustus 2019 heeft de initiatiefnemer het college gevraagd medewerking te verlenen 
om de dienstwoning in planologische zin te splitsen van de dagrecreatieve voorzieningen, 
zodat de bestemming van de dienstwoning aansluit bij het huidige gebruik als burgerwoning 
(woonboerderij). Het college is hiermee op 17 november 2019 in principe akkoord gegaan. In 
navolging hierop is op 25 augustus 2020 het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 
herziening Leusbroekerweg 27 voorbereid en in procedure gebracht en heeft zes weken ter 
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Doel / Effect
Met de herbestemming van  Leusbroekerweg 27 sluit de bestemming van de woonboerderij 
aan bij het huidige gebruik. De woonboerderij is niet in gebruik als dienstwoning maar als 
burgerwoning. 

Argumenten
1.1 Vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zijn er geen bezwaren tegen de 
herbestemming.
Vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zijn er geen bezwaren tegen de 
herbestemming van de woonboerderij van 'Recreatieve voorzieningen R4.1' naar ‘Wonen 
W1’. De omliggende bedrijven worden door deze herbestemming niet in hun bedrijfsvoering 
belemmerd.

1.2 De eigenaren van perceel Leusbroekerweg 27 wensen dat de bestemming van de 
woonboerderij aansluit bij het huidige gebruik.

Het is de wens van de eigenaren van Leusbroekerweg 27 dat de bestemming 'Recreatieve 
voorzieningen R4.1' ter plaatse van de woonboerderij wordt gewijzigd in ‘Wonen W1’ zodat 
de bestemming van de woonboerderij aansluit bij het huidige gebruik.
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Er wordt na het wijzigen van de bestemming geen woning toegevoegd. Er blijft 1 woning 
aanwezig op het perceel, namelijk de bestaande woonboerderij. Na de herbestemming van 
de recreatieve bestemming is een bedrijfswoning uitgesloten omdat toename van het aantal 
woningen in het buitengebied niet zondermeer is toegestaan.

1.3  Er is voldoende geparticipeerd
De initiatiefnemer heeft de beoogde bestemmingswijziging naar Wonen W1 gepresenteerd 
aan omwonenden. Omwonenden hebben vervolgens schriftelijk aangegeven dat er geen 
bezwaren zijn.

2 Tijdens de bestemmingsplanprocedure zijn er geen zienswijzen binnengekomen
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied herziening Leusbroekerweg 27 heeft 6 weken 
lang ter inzage gelegen voor zienswijzen. Niemand heeft gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Er zijn geen bezwaren of opmerkingen die 
reden geven voor wijziging van het ontwerpbestemmingsplan.

3 Het kostenverhaal is verzekerd door middel van een overeenkomst.
Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waardoor de financiële 
bijdrage gewaarborgd is. Het vaststellen van een exploitatieovereenkomst is daardoor niet 
vereist.

Tegenargument/Alternatieve scenario’s

De recreatieve bestemming blijft behouden
Als het deel van het perceel van Leusbroekerweg 27 waarbinnen de woonboerderij ligt niet 
herbestemd wordt van een recreatieve bestemming naar een woonbestemming dan kan de  
woonboerderij niet als burgerwoning gebruikt worden. Dit sluit niet aan op het huidige 
gebruik van de woonboerderij. De bestemming moet daarom worden gewijzigd of er moet 
handhavend worden optreden. De bestemming wijzigen heeft de voorkeur aangezien de 
omliggende bedrijven hierdoor niet in hun bedrijfsvoering belemmerd worden.

Plan van aanpak/tijdsplanning
Het raadsbesluit zal na bekendmaking zes weken open staan voor beroep. Verwachting is 
dat daarna het bestemmingsplan in werking treedt. Als het bestemmingsplan in werking is 
getreden kan de initiatiefnemer de woonboerderij gebruiken als particuliere burgerwoning.

Bijlagen
1. Verbeelding ontwerpbestemmingsplan
2. Toelichting ontwerpbestemmingsplan
3. Regels ontwerpbestemmingsplan

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 27 oktober 2020, nummer: L257570

b e s l u i t:

1. medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van het perceel 
Leusbroekerweg 27, waarbij het gedeelte van het erf waarbinnen de dienstwoning is 
gelegen een woonbestemming krijgt. Daardoor kan de dienstwoning in gebruik worden 
genomen als burgerwoning;

2. het bestemmingsplan Buitengebied herziening Leusbroekerweg 27 met nummer 
NL.IMRO.0327.250-0401 ongewijzigd vast te stellen;

3. hiervoor geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 onder a van de wet 
ruimtelijke ordening, vast te stellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 3 december 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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