
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L142371

Datum raadsvergadering: 21 september 2017

Portefeuillehouder: E. van Beurden

Onderwerp: Vaststellen Kernrandzonevisie Ursulineweg-Zuid en 
Burgemeester Buiningpark e.o.

Voorstel 
Het college stelt u voor de Kernrandzonevisie Ursulineweg-Zuid en Burgemeester 
Buiningpark e.o. vast te stellen, waarmee wordt vastgelegd:
- de belangrijkste kwaliteiten van het Centraal Buitengebied (raamwerk);
- de gebiedsprofielen Ursulineweg-Zuid en Burgemeester Buiningpark e.o.;
- een afwegingskader voor ruimtelijke initiatieven binnen het Centraal Buitengebied.
 

Aanleiding
Een tweetal concrete ruimtelijke initiatieven, te weten vervangen tuincentrum Amersflora, 
waarbij ook het vrij liggende kavel aan de westzijde van Amersflora is betrokken, en de bouw 
van de tweede sporthal.

Doel / Effect
Het doel/effect van een Kernrandzonevisie is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van 
overgangsgebieden tussen stad en landschap. Deze kernrandzonevisie is specifiek voor het 
Centraal Buitengebied.

Argumenten

1.1 Een integrale visie kan gebruikt worden bij het beoordelen van, op kwaliteitsverbetering 
gerichte, ontwikkelingen.
De zuidrand van de Ursulineweg en het Burgemeester Buiningpark liggen in het landelijk 
gebied. Verstedelijking van het landelijke gebied is op grond van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV) niet toegestaan. Op dit verbod zijn uitzonderingen mogelijk. Deze 
uitzonderingen zijn opgenomen in de PRV. Het betreft situaties waarbij nieuwe bebouwing 
voor stedelijke functies in plaats komt van bestaande bebouwing (agrarisch of anderszins) én 
in samenhang hiermee verhoging van de ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd. De aard en 
omvang van kwaliteitsverbetering bepaalt aard en omvang van de rode ontwikkeling met als 
uitgangspunt een onderlinge redelijke verhouding.

Een van die uitzonderingen is een ontwikkeling op basis van een kernrandzonevisie. Met dit 
instrument is het mogelijk te bouwen buiten de rode contour. Een kernrandzonevisie is geen 
officiële planvorm volgens de wet ruimtelijke ordening en heeft dan ook geen wettelijk-
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juridische status. Na vaststelling door de raad is de visie voor het gemeentebestuur dan ook 
een ‘zelfbindend’ document.

1.2 De kwaliteiten van het Centraal Buitengebied worden geborgd.
De Ursulineweg-Zuid en het Burgemeester Buiningpark (en omgeving) maken deel uit van 
het zogenaamde Centraal Buitengebied, een fraai en samenhangend groengebied dat ligt 
ingeklemd tussen de verstedelijking van Leusden en Amersfoort. In de noordelijke en 
oostelijke rand van het gebied zijn de stedelijke invloeden het grootst. Vooral in deze randen 
is sprake van uiteenlopende belangen en functies. De belangrijkste opgave voor het Centraal 
Buitengebied is daarmee het zoeken naar het juiste evenwicht tussen het behoud van de 
kwetsbare kwaliteiten van landschap en natuur en ruimte bieden aan ontwikkelingen die het 
gebied vitaal moeten houden. In de noordelijke rand laat de ruimtelijke kwaliteit op een 
aantal plaatsen te wensen over. Met de kernrandzonevisie worden de belangrijkste 
kwaliteiten van het Centraal Buitengebied vastgelegd in de vorm van een gedetailleerde
kaart. We noemen deze kaart het raamwerk.

1.3 De omgeving heeft meegedacht over de toekomst van het gebied.
Naast het vastleggen van de bestaande kwaliteiten is gekeken naar wat er kan worden 
verbeterd. Om de discussie over gebiedskwaliteiten en de mogelijke toekomst van het 
gebied in alle breedte te kunnen voeren is deze visie opgesteld in nauwe samenspraak met 
bewoners en belanghebbenden. De nadruk lag daarbij in eerste instantie op de Ursulineweg 
en omgeving, waarbij in persoonlijke gesprekken een beeld is gevormd van kwaliteiten en 
suggesties voor de toekomst. In een tweede stap is een workshop georganiseerd waarvoor 
een grotere kring van belanghebbenden uit het Centraal Buitengebied is uitgenodigd. 
Daarnaast heeft met de landgoederen overleg plaatsgevonden over het realiseren van een 
tweede sporthal in de noordelijke rand van het Burgemeester Buiningpark. Met de 
verschillende sportverenigingen was in een eerder stadium al overlegd. Van de mogelijkheid 
om mee te denken is in alle gevallen in ruime mate gebruik gemaakt. De verschillende 
ideeën, voorstellen en plannen die voor het gebied in beeld zijn gebracht zijn weergegeven
op een kaart ‘suggesties voor de toekomst’. 

1.4 De ruimtelijke karakteristiek van de gebieden wordt vastgelegd.
Ursulineweg-Zuid
Het gebiedsprofiel voor de Ursulineweg-Zuid richt zich qua visievorming vooral op de 
Ursulineweg en de aangrenzende kavels. In deze delen van het plangebied gaat het vooral 
om behoud en versterking van de aanwezige kwaliteiten. Specifiek voor de Ursulineweg 
gelden onder andere de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten:

- Geleidelijke omvorming van kassen tot een kleinschalig en groen woonlint;
- Versterken van de houtwal aan de zuidrand van de kavels;
- Overgang vormen van de Buitenplaats naar het buitengebied;
- Hoogwaardige, vrijstaande woningen met tuinen;
- Woningen op enige afstand van elkaar ontwikkelen: behoud van doorkijkjes tussen de 

woningen door.

Burgemeester Buiningpark e.o.
Het realiseren van een tweede sporthal in het noordelijke deel van het Burgemeester 
Buiningpark past binnen het concept om bebouwing op de beide koppen te concentreren. 
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Het bebouwingscluster wordt hiermee echter wel verder richting het open landschap 
opgerekt. Een goede inpassing van een eventuele tweede sporthal is daarom belangrijk. 
Hiervoor is een landschappelijk inpassingsplan en kwaliteitsversterkende maatregelen 
uitgewerkt die via een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan ‘2e Sporthal 
Burgemeester Buiningpark’ zijn geborgd. Dit bestemmingsplan is inmiddels door uw raad 
vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend. De bouw is in volle gang. Het concept van 
de kernrandzonevisie heeft als basis gediend voor de provincie om gebruik te maken van 
hun afwijkingsbevoegdheid.

Als in de toekomst sprake is van een initiatief voor het Centraal Buitengebied, waarvoor een 
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is en dat buiten een van deze twee gebiedsprofielen 
valt, dan moet voor dat specifieke gebied een nieuw gebiedsprofiel worden opgesteld.

1.5 De kernrandzonevisie maakt het mogelijk toekomstige gebruiksfuncties af te wegen.
Raamwerk, suggesties voor de toekomst en gebiedsprofielen vormen samen de 
kernrandzonevisie voor de Ursulineweg-Zuid & het Burgemeester Buiningpark e.o. Bij deze 
visie hoort een set spelregels. Spelregels die duidelijk maken hoe met een toekomstig 
initiatief moet worden omgegaan. Het gaat daarbij om initiatieven waarvoor naar verwachting 
een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. De spelregels zijn vertaald in het 
afwegingsschema. Elk initiatief moet uiteindelijk leiden tot kwaliteitswinst in het Centraal 
Buitengebied. Als deze aantoonbaar is, kan verder worden gesproken over de ruimtelijke 
inpassing van het initiatief. Hierbij dienen de gebiedsprofielen als referentie. Als de 
ruimtelijke uitwerking van het ontwerp past binnen het gebiedsprofiel dan wordt het initiatief 
met een positief advies ter goedkeuring aan het college voorgelegd en vervolgens ter 
besluitvorming aan de raad.

Tegenargumenten/alternatieve scenario’s
Er zijn geen tegenargumenten te noemen. 

Risico’s
Aan dit voorstel zijn voor de gemeente geen risico’s verbonden. 

Plan van aanpak/Tijdsplanning
Bij ons voorstel tot vaststelling van de twee omgevingsvisies zullen we bekijken hoe we deze 
kernrandzonevisie daarin kunnen integreren om teveel losse visies en aparte regels te 
voorkomen.

Bijlage(n)
Kernrandzonevisie Ursulineweg-Zuid en Burgemeester Buiningpark e.o.

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf- Koelewijn H.A.W. van Beurden
locosecretaris locoburgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden; 

Besluit op basis van het voorstel van het college van 15 augustus 2017, nummer: L142371.

b e s l u i t :
de Kernrandzonevisie Ursulineweg-Zuid en Burgemeester Buiningpark e.o. vast te stellen, 
waarmee wordt vastgelegd:
- de belangrijkste kwaliteiten van het Centraal Buitengebied (raamwerk);
- de gebiedsprofielen Ursulineweg-Zuid en Burgemeester Buiningpark e.o.;
- een afwegingskader voor ruimtelijke initiatieven binnen het Centraal Buitengebied.

Aldus besloten door de raad van de gemeente 
Leusden in zijn openbare vergadering van 21 september 2017

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