
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L146706

Datum raadsvergadering: 02 november 2017

Portefeuillehouder: E. van Beurden

Onderwerp: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Leusden-zuid

Voorstel 
Het college stelt u voor:
1. de bestemmingsplannen in Leusden Zuid en Tabaksteeg te vernieuwen;
2. de zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Leusden-zuid vast te stellen en daarmee 

onder meer:
 de agrarische strook ten zuiden van Tabaksteeg uit het plangebied te laten;
 woningen toe te voegen en horeca uit te breiden in MFC Antares.

3. het bestemmingsplan Leusden-zuid gewijzigd vast te stellen.

Aanleiding
In Leusden Zuid geldt nu een bestemmingsplan dat verouderd is en volgens de Wet 
ruimtelijke ordening moet worden vernieuwd. In Tabaksteeg gelden nu nog bouw- en 
gebruiksregels die nog zijn gericht op de ontwikkeling van de wijk. De Wet ruimtelijke 
ordening bepaalt dat bestemmingsplannen tijdig moeten worden geactualiseerd. Het college 
heeft in dit kader het bestemmingsplan Leusden-zuid voorbereid. Na een periode van 
mogelijkheid tot inspraak is het ontwerp bestemmingsplan Leusden-zuid vanaf 25 mei 2017 
zes weken ter inzage gelegd in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Naar 
aanleiding hiervan zijn 4 zienswijzen ingediend. Het is aan de raad om het bestemmingsplan 
vast te stellen. 

Doel / Effect
Zorgen voor een actueel planologisch regime.

Argumenten
1.1 De dienstverlening wordt beter
Doordat  de huidige verouderde regelingen flexibeler worden, kunnen 
omgevingsvergunningen efficiënter worden verleend. Daarnaast wordt het bestemmingsplan 
digitaal raadpleegbaar, waardoor iedereen beter de geldende bestemmingen kan 
raadplegen.

1.2 Dezelfde regels gelden voor alle grote woongebieden
De regelgeving wordt afgestemd op de andere woongebieden in de gemeente Leusden. Na 
vaststelling van dit bestemmingsplan is er uniforme regelgeving voor het gebruik en bouwen 
in alle grote woongebieden.

1.3 Volgens de wet moet het bestemmingsplan Leusden Zuid worden vernieuwd
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In de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat een bestemmingsplan na 10 jaar moet worden 
vernieuwd.

2.1 De zienswijzen geven aanleiding voor aanpassing ontwerp bestemmingsplan
Er zijn 4 zienswijzen ingediend. Een weergave van de zienswijzen en de beantwoording 
ervan staan in de zienswijzennota. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt voorgesteld het 
bestemmingsplan op een aantal aspecten te wijzigen, waaronder:

 De bestemmingen “Natuur” en “Waarde - Ecologie” worden verplaatst naar het 
voormalige PON-spoorlijn ten zuiden van de Ben Ponbaan/Grasdrogerijweg; 

 Het bijbehorend terrein van Hamersveldseweg 146/146A wordt bestemd voor “Bedrijf 
– landgoed- en natuurbeheer”, zonder extra bebouwingsmogelijkheden;

 Bij Koningin Julianalaan 71 wordt de bestemming gewijzigd naar “Tuin” ten behoeve 
van een nieuw aangekocht stuk tuin.

2.2 Er zijn ambtshalve aanpassingen gewenst
Daarnaast worden ook ambtelijke wijzigingen voorgesteld. Een overzicht hiervan staat ook in 
de zienswijzennota. Een aantal wijzigingen hebben betrekking op een gezonde exploitatie 
van MFC Antares zoals is besproken in de raad op 23 maart 2017. Een aantal ambtshalve 
wijzigingen die worden voorgesteld:

 De toevoeging van woningen op een deel van de tweede verdieping in MFC Antares
 Uitbreiding van horeca in MFC Antares tot maximaal 450m2 horecavoorzieningen.
 Het overnemen van het vastgestelde “bestemmingsplan N226 reconstructie bij 

Leusden Zuid”
 Bij Roo van Alderwereltlaan 37 wordt de bestemming gewijzigd naar “Tuin” en 

“wonen” ten behoeve van een nieuw aangekocht stuk tuin.

De agrarische strook met de bestemming groen ten zuiden van Tabaksteeg wordt voor het 
deel tussen de busbaan en boerderij De Zuidwind uit het plangebied gehaald. De 
bestemming van deze strook wordt niet in dit bestemmingsplan geregeld. Voor de invulling 
van deze strook volgt een nader besluitvomingsproces. In december leggen wij u een 
voorstel voor. Daarna start de procedure voor een afzonderlijk bestemmingsplan. 

3.1 De zienswijzen en vernieuwde inzichten geven aanleiding het ontwerp bestemmingsplan 
te wijzigen voor vaststelling
De beantwoording van de zienswijzen en de inhoud van de zienswijzennota geven reden om 
het ontwerp bestemmingsplan te wijzigen. Op deze wijze wordt voldaan aan een zorgvuldige 
belangenafweging.

3.2 De raad moet formeel het bestemmingsplan vaststellen
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

Tegenargument/Alternatieve scenario’s
Er zijn geen tegenargumenten of alternatieve scenario's.
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Risico’s
n.v.t.

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)
Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Leusden-zuid
Toelichting en  regels bestemmingsplan Leusden-zuid
Verbeelding bestemmingsplan Leusden-zuid

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 26 september 2017, nummer: L146706.

b e s l u i t :
1. de bestemmingsplannen in Leusden Zuid en Tabaksteeg te vernieuwen;
2. de zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Leusden-zuid vast te stellen en daarmee 

onder meer:
 De agrarische strook ten zuiden van Tabaksteeg uit het plangebied te laten;
 Woningen toe te voegen en horeca uit te breiden in MFC Antares.

3. het bestemmingsplan Leusden-zuid gewijzigd vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente 
Leusden in zijn openbare vergadering van 02 november 2017

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