
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L140442

Datum raadsvergadering: 21 september 2017

Portefeuillehouder: A. Dragt

Onderwerp: Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘De Verborgen 
Tuinen’

Voorstel 
Het college stelt u voor:
1. het plangebied locatie SBBO te transformeren naar woningbouw;
2. hiervoor het bestemmingsplan ‘De Verborgen Tuinen’ ongewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen; 
4. de welstandsnota te wijzigen door opname van het beeldkwaliteitsplan ‘De Verborgen 

Tuinen’.

Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan maakt realisatie van 
woningbouw (35 koopappartementen, 21 zorgappartementen en 31 grondgebonden 
woningen) op de voormalige SBBO locatie mogelijk. Dit plan heeft met ingang van maandag 
8 mei 2017 tot en met maandag 19 juni 2017 ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van 
terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend. 

Doel / Effect
Het doel is leegstand op te heffen en het woningaanbod te vergroten met een divers 
programma woningen. 

Argumenten
1.1      Het scholencomplex SBBO heeft geen toekomst

Met het vertrek van SBBO uit het complex heeft het gebouw zijn structurele functie 
verloren. Momenteel wordt het complex wel gedeeltelijk gebruikt voor tijdelijke 
huisvesting van de Vosheuvelschool, maar op termijn is er geen alternatieve invulling;

1.2 Het diverse woningbouwprogramma vormt een goede aanvulling op het 
woningaanbod 
Er worden 35 koopappartementen, 21 zorgappartementen en 31 grondgebonden 
woningen toegevoegd op een locatie vlakbij de Hamershof. Dit vormt een goede 
aanvulling op het woningaanbod in Leusden en past binnen de Woonvisie. 

2.1      De nieuwe bestemming vraagt om een nieuw bestemmingsplan 
       Het vigerende bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van woningen niet mogelijk. 

Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat de nieuwe ontwikkeling 
mogelijk maakt. Het is de bevoegdheid van de raad om het bestemmingsplan vast 
te stellen. 
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2.2. Er is sprake van goede ruimtelijke ordening en draagvlak
       Het bestemmingsplan voldoet aan de voorwaarden voor goede ruimtelijke 

ordening. Daarbij is het bestemmingsplan het resultaat van overleg met 
belanghebbenden om  de verandering van het plangebied op het SBBO terrein 
naar woningbouw mogelijk te maken. Gedurende  de periode van ter inzagelegging 
zijn geen zienswijzen ingediend. Met de terinzagelegging is voldaan aan een 
zorgvuldige belangenafweging. 

2. De dekking van de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn anderszins 
gedekt. 
       Het bestemmingsplan maakt nieuwe hoofdgebouwen (35 koopappartementen, 21 

zorgappartementen en 31 grondgebonden woningen) mogelijk. Op grond van artikel 
6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is sprake van een bouwplan waarvoor kosten 
in rekening moeten worden gebracht bij de initiatiefnemer. De raad stelt voor een 
dergelijk bouwplan in beginsel een exploitatieplan vast, tenzij het verhaal van de kosten 
anderszins geregeld zijn. De realisatie van het plan vindt plaats voor rekening en risico 
van de initiatiefnemer. De kosten van de gemeente worden verhaald via een Anterieure 
Overeenkomst. Het is niet nodig om een exploitatieplan vast te stellen. 

3. Als onderdeel van de welstandsnota wordt het beeldkwaliteitsplan één van de toetsende 
kaders voor de omgevingsvergunning.

3.1 Om de beeldkwaliteit van de beoogde woningbouw optimaal te waarborgen, gaat 
het beeldkwaliteitsplan onderdeel uitmaken van de welstandsnota 2014. Op deze 
wijze kan de gemeente de omgevingsvergunningen voor de bouw van de 
bedrijfsgebouwen specifiek en bindend toetsen aan het beeldkwaliteitsplan. 

Tegenargument/alternatieve scenario’s
Er zijn geen tegenargumenten of alternatieve scenario’s.

Risico’s
Aan de ontwikkeling zijn voor de gemeente geen risico's verbonden.

Plan van aanpak/tijdsplanning
Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is de eerste stap het indienen van 
een omgevingsvergunning door initiatiefnemer. De verdere planning voor het indienen van 
de omgevingsvergunning is aan de initiatiefnemer.

Communicatie
Omwonenden/belanghebbenden zijn betrokken onder andere via een enquête en 
bewonersbijeenkomsten over de herontwikkeling van het SBBO terrein tot woningbouw. 
Het concept ontwerpbestemmingsplan ‘De Verborgen Tuinen’ is aan de relevante instanties 
toegezonden in het kader van het overleg als bedoeld in art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening. Met het Waterschap is overleg gevoerd over de wijze, waarop er met het water 
omgegaan dient te worden. De Gasunie en de Provincie Utrecht hebben aangegeven geen 
opmerkingen op het plan te hebben. 
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Bijlage(n)
1. Ontwerpbestemmingsplan ‘De Verborgen Tuinen’, toelichting en regels, (verseon nr. 

283018).
2. Ontwerpbestemmingsplan ‘De Verborgen Tuinen’, verbeelding (verseon nr. 283014).
3. Ontwerpbestemmingsplan ‘De Verborgen Tuinen’, bijlagenboek (verseon nr. 283019). 
4. Beeldkwaliteitsplan ‘De Verborgen Tuinen’ (verseon nr.283020). 

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn J. Overweg
locosecretaris locoburgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden; 

Besluit op basis van het voorstel van het college van 1 augustus 2017, nummer: L140442

b e s l u i t :
1. het plangebied locatie SBBO te transformeren naar woningbouw;
2. hiervoor het bestemmingsplan ‘De Verborgen Tuinen’ ongewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen; 
4. de welstandsnota te wijzigen door opname van het beeldkwaliteitsplan ‘De Verborgen 

Tuinen’.

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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