
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L160542

Datum raadsvergadering: 8 maart 2018

Portefeuillehouder: J. Overweg

Onderwerp: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Hoog 
Achterveld’

Voorstel 
Het college stelt u voor:

1. in te stemmen met de verdere ontwikkeling van het knooperf ‘Hoog Achterveld’;
2. de Nota Zienswijzen vast te stellen;
3. het bestemmingsplan ‘Hoog Achterveld’ met planidentificatienummer 

NL.IMRO.0327.157-0401 gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de Nota 
Zienswijzen;

4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast 
te stellen.

Aanleiding
De provincie Utrecht heeft het perceel Hessenweg 234 in Achterveld middels een 
aanbesteding verkocht voor de ontwikkeling van een zogenaamd ‘knooperf’.  Op 13 
november 2014 heeft de gemeenteraad het daarbij behorende Publiek Programma van 
Eisen (PPvE) vastgesteld als planologisch kader waarbinnen de ontwikkeling van het 
knooperf kan plaatsvinden. In opdracht van Kopersgroep Hoog Achterveld (de ontwikkelende 
partij) is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 
29 juni t/m 31 augustus 2017 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn 7 zienswijzen 
ingediend. De zienswijzen zijn in bijgevoegde Nota Zienswijzen voorzien van een reactie. 
Naar aanleiding van de zienswijzen is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. Het 
bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de raad voorgelegd. 

Doel / Effect
- De herontwikkeling van een voormalig boerenerf aan de Hessenweg in Achterveld 

naar een knooperf, waarbij wonen wordt gecombineerd met bedrijvigheid en een 
maatschappelijke functie; 

- Verbetering van recreatieve verbindingen en landschapsherstel en de duurzame 
instandhouding hiervan;

- Vermindering van leegstand van agrarische bebouwing; 
- Toepassing van een nieuw ontwikkelingsconcept voor het buitengebied. 

Argumenten

1.1  De raad heeft de gewenste ontwikkeling eerder vastgelegd in het PPvE
Als kader heeft de raad het PPvE vastgesteld, waarin is vastgelegd wat de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden zijn van het erf en de omliggende gronden. Er wordt uitgegaan van 
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kloeke, robuuste volumes, die voortbouwen op het erfkarakter. Behoud van de erfstructuur 
draagt bij aan de identiteit van het buitengebied. Tenslotte kan het knooperf een belangrijke 
meerwaarde bieden voor de kern Achterveld, door de (publieke toegankelijkheid van) 
functies die op het erf een plek gaan vinden.

De kopersgroep heeft het plan waarmee ze de aanbesteding heeft gewonnen verder 
uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan. Met het voorliggende bestemmingsplan en 
het bijbehorende inpassingsplan wordt aan de eisen en ambities van het PPvE voldaan. Voor 
een nadere toelichting van de opzet en het PPvE verwijzen we naar de bijlagen.

1.2  Er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening
In de toelichting wordt ingegaan op de verschillende milieuaspecten (bodem, geluid, 
luchtkwaliteit, geluid), ecologie, externe veiligheid, archeologie en de relevante 
beleidskaders. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling zowel planologisch als beleidsmatig 
aanvaardbaar is. 

1.3   De landschappelijke inpassing is geborgd in het bestemmingsplan
De uitvoering van het landschappelijke inpassingsplan is als voorwaardelijke verplichting in 
de planregels opgenomen. 

2.1 De zienswijzen geven aanleiding voor aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan
Er zijn 7 zienswijzen ingediend. Een weergave van de zienswijzen en de beantwoording 
ervan staan in de Nota Zienswijzen. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt voorgesteld 
het bestemmingsplan op een aantal onderdelen te wijzigen:

 De boerderij wordt anders gesitueerd. In vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan 
draait het bouwvlak als het ware een kwartslag:

 Als gevolg daarvan is ook het Erfinrichtingsplan gewijzigd.
 Artikel 1.28 van de planregels, waarin een beschrijving van het begrip ‘ondergeschikte 

lichte horeca’ is opgenomen is gewijzigd.
 Artikel 3.2 van de planregels is aangepast. De mogelijkheid om 2 veldschuren (met een 

gezamenlijke oppervlakte van 100 m2) te bouwen is komen te vervallen.
 Naar aanleiding van de  reactie van de Provincie Utrecht is artikel 5.4.3 van de 

planregels aangepast. De verwijzing naar het PPvE is komen te vervallen.
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3.1 Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening is de raad bevoegd om het  
      bestemmingsplan vast te stellen. 

4.1 Met de kopersgroep is een anterieure overeenkomst gesloten
In de overeenkomst zijn de afspraken m.b.t. beheer, instandhouding en realisatie van het 
ontwikkelingsplan vastgelegd. Ook zijn afspraken gemaakt over het kostenverhaal en 
mogelijke planschadevergoeding. Deze kosten komen voor rekening van de kopersgroep. 
Het kostenverhaal is derhalve 'anderszins' verzekerd. Het opstellen van een exploitatieplan 
is dus niet vereist.

Tegenargument/Alternatieve scenario’s
Bij het opstellen van het PPvE heeft al een afweging met mogelijke andere scenario’s 
plaatsgevonden. 

Risico’s
Bij het opstellen van het PPvE heeft al een afweging met mogelijke andere scenario’s 
plaatsgevonden. 

Plan van aanpak/Tijdsplanning
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt dit besluit zes weken ter inzage gelegd. 
Belanghebbenden kunnen die periode in beroep gaan tegen dit besluit. Na deze zes weken 
treedt het bestemmingsplan in werking. Indieners van zienswijzen krijgen schriftelijk bericht 
van de vaststelling en de mogelijkheid voor beroep.

Bijlage(n)
 Opzet en ambities Knooperf
 Bestemmingsplan (regels, toelichting, verbeelding en bijlagen)
 Nota Zienswijzen

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris (wnd.) burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden; 

Besluit op basis van het voorstel van het college van 23 januari 2018, nummer: L160542

b e s l u i t :

1. in te stemmen met de verdere ontwikkeling van het Knooperf ‘Hoog Achterveld’;
2. de Nota Zienswijzen vast te stellen;
3. het bestemmingsplan ‘Hoog Achterveld’ met planidentificatienummer 

NL.IMRO.0327.157-0401 gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de Nota 
Zienswijzen;

4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast 
te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van 8 
maart 2018. 

I. Schutte – Van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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