
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L145523

Datum raadsvergadering: 02 november 2017

Portefeuillehouder: E. van Beurden

Onderwerp: Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
'Hamersveldseweg 14'

Voorstel 
Het college stelt u voor:
1. de mogelijkheid om een tankstation te vestigen op het perceel Hamersveldseweg 14 

definitief weg te nemen;
2. het bestemmingsplan 'Hamersveldseweg 14' ongewijzigd vast te stellen.

Aanleiding
In het bestemmingsplan Hamersveld 1997 is de mogelijkheid opgenomen om op het perceel 
Hamersveldseweg 14 een tankstation te vestigen. Met de eigenaar is een overeenkomst 
gesloten waarbij het tankstation inmiddels is verplaatst naar een nieuwe locatie in de berm 
langs de Groene Zoom / Bavoortseweg. Om te voorkomen dat er in de toekomst een 
tankstation terugkomt moet de bestemming van het perceel nog worden gewijzigd. Daarbij 
komt de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen’ te vervallen.

Doel / Effect
Vaststelling van het bestemmingsplan draagt bij aan een leefbare en veilige woonomgeving 
door het laten vervallen van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen’.

Argumenten
1.1 Het is niet gewenst om opnieuw een tankstation te vestigen.
In de directe omgeving van het perceel Hamersveldseweg 14 liggen ook woningen. Nu het 
tankstation is verplaatst, dient ook voor de toekomst geregeld te worden dat er zich geen 
verkoopactiviteiten meer kunnen vestigen. Daarmee worden mogelijke veiligheidsrisico’s 
uitgesloten die zich kunnen voordoen bij de opslag, aanvoer en het tanken van de brandstof. 
Verder wordt de hinder voorkomen van het autoverkeer van en naar het tankstation van 
zowel bezoekers als tankwagens.

2.1 Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van donderdag 29 juni tot en met vrijdag 1 
september 2017 ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn geen 
zienswijzen ingediend. Met de terinzagelegging is voldaan aan een zorgvuldige 
belangenafweging. 
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Tegenargument/Alternatieve scenario’s
Er zijn geen tegenargumenten of alternatieve scenario’s.

Risico’s
Aan de vaststelling van dit bestemmingsplan zijn voor de gemeente geen risico's verbonden.

Plan van aanpak/Tijdsplanning
Na het raadsbesluit wordt het vastgesteld bestemmingsplan opnieuw 6 weken ter inzage 
gelegd. Nu er geen zienswijzen zijn ingediend, is de kans klein dat er nog een beroep bij de 
Raad van State volgt. Na de termijn van ter inzage legging wordt het bestemmingsplan dan 
onherroepelijk en komt de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen’ definitief te vervallen.

Bijlage(n)
1. Ontwerpbestemmingsplan ‘Hamersveldseweg 14’, toelichting en regels.
2. Ontwerpbestemmingsplan ‘Hamersveldseweg 14’, verbeelding.
3. Ontwerpbestemmingsplan ‘Hamersveldseweg 14’, bijlagenboek.

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 12 september 2017, nummer: L145523

b e s l u i t :
1. de mogelijkheid om een tankstation te vestigen op het perceel Hamersveldseweg 14 

definitief weg te nemen;
2. het bestemmingsplan 'Hamersveldseweg 14' ongewijzigd 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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