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Berno Lievers Parcal Kral
Ruiterhorst 20 Ruiterhorst 15
Leusden Leusden
+31 (0)651850070

15 april 2021

Onderwerp: Bouwhoogte ‘Hof van Liz’ waarschijnlijk hoger dan conform bestemmingsplan

Geachte leden van de gemeenteraad Leusden,

Aanleiding
Graag wil ik uw aandacht vragen de acuut dreigende situatie dat werkzaamheden in het kader van de
realisatie van het bouwproject ‘Hof van Liz’ te Leusden, lijken uitgevoerd te gaan worden op een
andere wijze dan aan u en omwonenden van het bouwproject is voorgesteld in het informatie- en
besluitvormingstraject van de gemeente Leusden en op een andere wijze is dan beschreven in de de
verwijzingen van publicatie in de Staatscourant daarover.

De situatie is acuut omdat vandaag groot materiaal is aangevoerd op de bouwplaats om te kunnen
starten en omdat de vrees bestaan dat onterecht, (tenzij tegen zeer hoge kosten), onomkeerbare
technische werkzaamheden worden uitgevoerd.

Daarnaast heb ik per mail maandag 24 april de heer van Beurden per mail op de hoogte gesteld van
de situatie en verzocht te reageren. Echer tot op heden is er geen reactie ontvangen.

Indertijd zijn er veel bezwaren door bewoners van de hele wijk Rossenberg geuit tegen de hoogte van
de te bouwen gestapelde woningen, met name het vier hoge Blok A. Op de
gemeenteraadsvergadering van 26 september 2019 heeft Ank van Woerdekom namens D66 dan ook
een motie ingediend om Blok A te beperken tot drie woonlagen. Die motie heeft het helaas niet
gehaald.

In diverse publicaties in het informatie- en besluitvormingstraject van de gemeente Leusden en in de
verwijzing in publicatie in de Staatscourant hierover, (zie de details hierna), is er sprake van dat onder
de woonblokken ‘halfverdiepte’ stallingsgarages gerealiseerd zullen worden ter vermidering van de
hoogte.

Het probleem / het verzoek
Desgevraagd geeft beleidsadviseur ruimtelijke ordening Paul Lijenaar namens de gemeente / de
wethouder van Beurden, mij per mail op 12 april 2021 aan: ‘De parkeerplaatsen komen niet volledig
half verdiept te liggen’. Vermoedelijk houdt dit in dat de hoogte van het totale gebouw zeker
tweemeter hoger wordt dan:

● is voorgespiegeld aan u en omwonenden bij het voorbereidende proces;
● is genoemd in teksten en tekeningen waarop u onder meer besloten heeft op 28 mei 2020 en
● naar is verwezen in de publicatie omtrent het bestemmingsplan de in de Staatscourant.

Ik doe dan ook een dringend beroep op u, te bewerkstelligen dat het bouwproject ‘Hof van Liz’ wordt
uitgevoerd met ‘half verdiepte parkeerstallingen’, zoals eerder aangegeven en gepubliceerd.

Alvast bedankt voor uw inspanningen en vriendelijke groet:

Berno Lievers & Pascal Kral
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Hierna geef ik voor uw beeldvorming een overzicht van eerdere contacten met de gemeente hierover
waaruit blijkt dat ik geprobeerd heb dit probleem zo vroeg mogelijk aan te kaarten om er zicht op te
krijgen en te voorkomen dat er onjuist / overbodig werk verricht gaat worden.
Helaas heeft de wethouder nog niet naar mij gereageerd. Verder hierna een aantal aanduidingen
betreffende ‘half verdiept’ parkeren en grondwaterstand uit stukken u eerder heeft ontvangen bij
bijeenkomsten en uit de Staatscourant.

Eerdere signaleringen en contacten met de gemeente
● Mijn zorg over een mogelijk hogere bouw is door mij op 8 april 2021 per mail aangekaart bij

de wethouder van Beurden en Paul Leijenaar, waarbij ik onder meer schreef: ‘ Nu de palen er
nog niet instaan kan er eventueel nog worden gecorrigeerd.’ Een tekening zou mij wellicht
kunnen overtuigen

● Paul Leijenaar mailde mij op 12 april dat verzoek door te hebben gezet naar het wabo-loket.
Gevoelig voor de toenemende urgentie mailde ik daarop met de vraag of een indicatie van de
doorlooptijd van het wabo-loket gegeven kon worden met de motivatie: ‘Dit gezien de
wapening voor de vermoedelijke buispalen reeds op het werk liggen en het vervelend zou zijn
als de toezegging van verdiepte parkeergelegenheid in de voorbereidende fase met de
politiek niet zou worden nagekomen in combinatie van reeds geplaatste funderingspalen. Het
zal duidelijk zijn dat er dan toch wel een probleem optreed.’

● Paul Leijenaar mail daarop die dag met de mededeling aan zijn collega’s te hebben gevraagd
met spoed de tekeningen op te zoeken. Daarbij gaf hij onder meer toen ook aan dat ‘De
parkeerplaatsen komen niet volledig half verdiept te liggen.’ en  ‘In verband met technische
beperkingen, waaronder de hoge grondwaterstand ter plaatse.’

● Omdat nu helder was dat de totale bouwhoogte hoger werd en omdat de argumenten van
technische beperkingen en grondwaterstand van Paul Leijenaar m.i. niet terecht waren omdat
daarin geen veranderingen zijn opgetreden sinds de voorbereidende metingen die uit
rapporten blijken, mailde ik direct op 12 april 2021 wethouder van Beurden hierover en vroeg
om zijn reactie ten aanzien van het vermoedelijk niet nakomen van de ontwikkelaar en de
gemeente van de toezeggingen ten aanzien van de hoogte van de gestapelde bouw aan de
omwonenden.

● ‘s Avonds op 12 april 2021 mailde ik wethouder van Beurden met verzoek om reactie,
aanvullend als bewijs paar tekstdelen uit de stukken, (die u ook hierna aantreft), welke
duidelijk maken dat de verklaring van uw heer Leijenaar niet lijkt te kloppen met de
voorgespiegelde dreigende situatie, met het verzoek om zorg te dragen dat recht wordt
gedaan aan de gemaakte afspraken met de raad en de bewoners. Tot op heden nog geen
reactie.

Verwijzingen over ‘half verdiept parkeren’ en ‘grondwaterstand’ in eerdere stukken

Bron: Bijlage 1 2D Stedenbouwkundigplan boek (auteurs: Woning Stichting Leusden, Van Wijnen,
SVP architectuur en stedebouw, HAVER DROEZE)
Stuk ingebracht bij de Gemeenteraad Uitwisseling 19 september 2019
Pagina 12:
Tekeningen Principe doorsneden, Doorsnede A, half verdiept parkeren
Pagina 17, ad. 8. Woningtypen:
Gestapelde woningen
Onder elk blok wordt geparkeerd in een halfverdiepte stallingsgarage met natuurlijke
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dwarsventilatie. De stallingsgarages zijn met de auto bereikbaar via de parkeerkoffers die naast elk
blok zijn geprojecteerd.
De parkeervakken in de garage zijn bestemd voor bewoners, die op het parkeerterrein voor
bezoekers. Dankzij de garages liggen de woningen op de eerste bouwlaag hoger dan het
maaiveld, wat plezierig is voor de privacy van de bewoners.
Pagina 19 ad 9. Parkeren en verkeer:
Doorsnedetekening met onderschrift:
Principedoorsnede Blok C met halfverdiepte stallingsgarage en uitrit richting parkeerplaats
Pagina 28:
Tekeningen met ondermeer halfverdiept geparkeerde auto’s.
Pagina’s  32 t/m 35:
Geveltekeningen met halfverdiepte stallingsgarages

Bron: Ontwerpbestemmingsplan ‘Lisidunahof te Leusden’
Pagina 10:
Gestapelde woningen:
Er zijn vier appartementengebouwen voorzien, drie langs de Groene Zoom en één nabij park
Princenhof. Deze blokken zijn verschillend van elkaar maar vormen wel een soort familie. Onder elk
blok wordt halfverdiept geparkeerd met natuurlijke ventilatie. In het souterrain komen ook de
(fietsen)bergingen. De garages zijn met de auto bereikbaar via de parkeerkoffers die naast elk blok
zijn geprojecteerd. Door het halfverdiept parkeren liggen de woningen op de eerste bouwlaag hoger
dan het maaiveld, wat plezierig is voor de privacy van de bewoners.
Pagina 28:
Grondwaterstanden
In het gebied zijn grondwatergegevens gemeten met behulp van peilbuizen. In de peilbuizen is de
grondwaterstand gedurende een half jaar gemeten op 5 locaties. Tussen deze metingen ligt de
gemiddeld hoogste grondwaterstand op 1,18m -mv. Verwacht wordt dat door ophoging van het
gebied de ontwateringsdiepte, dieper komt te liggen dan in de huidige situatie.

Bron: Bijlagenboek Ontwerpbestemmingsplan Lisidunahof te Leusden
(stuk Besluitvormende gemeenteraadsvergadering 28 mei 2020)
Bijlage 4 Waterstructuurplan incl. tekeningen
Pagina 202:
2.2.2 Grondwaterstand
In het gebied zijn grondwatergegevens gemeten met behulp van peilbuizen. Daarnaast is de
grondwaterstand in het verkennend bodemonderzoek meegenomen. Uit beide gegevens is gebleken
dat het grondwaterpeil tussen ca. 0,7m en 1,5m -mv ligt.
In de peilbuizen is de grondwaterstand gedurende een half jaar gemeten op 5 locaties. Tussen deze
metingen ligt de gemiddeld hoogste grondwaterstand op 1,18m -mv.
Pagina 203:
Nieuwe situatie
2.4.1 Inrichtingsplan
Binnen het projectgebied worden 4 appartementencomplexen gerealiseerd. Naar deze gebouwen
wordt vernoemd met de letters A t/m D dat oploopt in noordoostelijke richting.
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Deze hebben naast een parkeerkelder ook een parkeerkoffer beschikbaar. Deze worden deels
ingezet om te compenseren voor de verwijdering van bestaande parkeergelegenheid.
Bijlage 11 Parkeerbalans
Pagina 421
Parkeercapaciteit (conform verkavelingsplan)
Op het verkavelingsplan/inrichtingsplan is te zien dat in totaal 257 parkeerplaatsen over het gehele
terrein worden gerealiseerd (zowel ondergronds als bovengronds en zowel voor de woningen als
voor het verzorgingstehuis).

Bron: Beeldkwaliteitsplan 'De Lisidunahof'
(stuk Besluitvormende gemeenteraadsvergadering 28 mei 2020)
Diverse tekeningen die halfverdiept parkeren suggeren en
Pagina 5 ‘Overgang openbaar-privé’:
De appartementencomplexen krijgen alle een halfverdiepte stallingsgarage, waardoor er tot 1
meter hoogteverschil is tussen de rand van de eerste etage en het maaiveld.

Bron: STAATSCOURANT  Nr. 6600 30 januari 2020

Ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte ‘Lisidunahof’, m.e.r.-beoordelingsbesluit Burgemeester
en wethouders maken bekend dat vanaf 31 januari 2020 tot en met 12 maart 2020, het
ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte Lisidunahof en het bijbehorende m.e.r.-
beoordelingsbesluit ter inzage liggen.

waarin verwezen wordt:
Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0327.244-0301

onderdeel :
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0327.244-0301/t_NL.IMRO.0327.244-
0301.html#_2.2_Toekomstigesituatie

2.2 Toekomstige situatie / 2.2.1 Woningen

Gestapelde woningen:
Er zijn vier appartementengebouwen voorzien, drie langs de Groene Zoom en één nabij park
Princenhof. Deze blokken zijn verschillend van elkaar maar vormen wel een soort familie. Onder elk
blok wordt halfverdiept geparkeerd met natuurlijke ventilatie. In het souterrain komen ook de
(fietsen)bergingen. De garages zijn met de auto bereikbaar via de parkeerkoffers die naast elk blok
zijn geprojecteerd. Door het halfverdiept parkeren liggen de woningen op de eerste bouwlaag hoger
dan het maaiveld, wat plezierig is voor de privacy van de bewoners.


