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Inleiding  
 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft met ingang van maandag 5 december 2016 tot 
en met maandag 16 januari 2017 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn drie 
zienswijzen binnengekomen. Het betreft de volgende zienswijzen:  
 
Zienswijze 1: 
Door dhr. Herder, Hamersveldseweg. 
 
Zienswijze 2:  
Door de fam. Daatselaar, Hamersveldseweg.  
 
Zienswijze 3: 
Door CMS Derks Star Busmann N.V., namens Pon’s Automobielhandel B.V..  
 
De zienswijzen zijn tijdig ingediend en daarom ontvankelijk voor behandeling. De 
zienswijzen worden hierna, per samenhangend punt samengevat en beantwoord. Tot 
slot zijn de ingediende zienswijzen tevens als bijlage opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Hamersveldseweg 128 en 130 
 

4 

Zienswijze 1 
Namens dhr. Herder, Hamersveldseweg. 
 
Samenvatting (bestaande uit één onderdeel) 
 

1.   

In beginsel zijn wij niet tegen deze ontwikkeling. Wij vinden dat de woningen erg 
dicht op de weg komen. Wij verzoeken u de twee percelen tussen de naar de 
Hamersveldsweg gekeerde gevels en de Hamersveldseweg, als groen te 
bestemmen. Dit voorkomt dat op die percelen verharding wordt aangebracht of dat 
deze percelen als parkeerplaats worden gebruikt.  
 
Reactie gemeente: 
Deze ontwikkeling aan de Hamersveldseweg heeft tot doel om een 
kwaliteitsverbetering van het gebiedje mogelijk te maken. De twee reeds aanwezige 
woningen op het perceel zijn nu verborgen achter een groenstrook die langs de 
Hamersveldseweg loopt en voor het overige zijn de woningen ingesloten door het 
terrein van Pon en de Klepelhoek. Het toevoegen van enkele woningen met een 
agrarische verschijningsvorm gelegen aan één centrale ontsluitingsweg, zorgt voor 
een ensemble van de woongebouwen binnen dat gebiedje. Als de woningen zich 
zichtbaar profileren naar de Hamersveldseweg, krijgt dat stukje Hamersveldseweg 
een herkenbaar landelijk woonkarakter. Wij zien ook in dat een verharding van die 
desbetreffende percelen of het gebruik van die percelen als parkeerplaats, afbreuk 
doet aan de kwaliteit. Wij willen dan ook in het bestemmingsplan borgen dat deze 
percelen een groene invulling krijgen. Het bestemmen van deze percelen met de 
bestemming ‘Groen’ ligt het meest voor de hand, aangezien het tot gevolg heeft dat 
deze gronden niet bebouwd of verhard mogen worden en alleen gebruikt mogen 
worden als groenvoorziening. Binnen de bestemming ´Groen´ is het nog wel mogelijk 
dat de eigenaar van het perceel een erfafscheiding plaatst van maximaal 1 meter 
hoog.     
  
Deze aanpassing van de bestemming heeft geen gevolgen voor de 
parkeermogelijkheden bij de te realiseren woningen. De opzet van het plan ziet op de 
realisatie van één bouwmassa waarbij het hoofdgebouw en het bijgebouw één 
geheel vormen. Het bijgebouw kan ook een garage zijn, hierdoor is er een 
mogelijkheid om een auto te stallen bij iedere woning. Daarnaast is nog plek op de 
woonpercelen voor het parkeren van auto’s. De percelen die de bestemming ‘Groen’ 
krijgen, zijn dus niet nodig als ruimte waar auto’s zouden moeten parkeren.   
 
Conclusie: 
Dit onderdeel geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. De percelen 
met de paarse kleur (zie overzichtstekening hieronder) krijgen de bestemming 
‘Groen’ in plaats van ‘Tuin’. Binnen de bestemming ‘Groen’ worden bebouwings- en 
verhardingsmogelijkheden uitgesloten. De mogelijkheid om te parkeren wordt ook 
specifiek uitgesloten.   
 



Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Hamersveldseweg 128 en 130 
 

5 

 
De paarse vlakken krijgen de bestemming ‘Groen’, in plaats van de bestemming ‘Tuin’. 

 
 
 

Zienswijze 2 
Namens de fam. Daatselaar, Hamersveldseweg.  
 
Samenvatting (bestaande uit drie onderdelen) 
 

1.   

De bouw van de woningen, met name de woning aan de Noordoostzijde, tast onze 
privacy sterk aan. Wij verzoeken u dan ook die woning te laten vervallen. Als die 
woning niet komt te vervallen dan zien wij graag dat deze woning aan de oostzijde 
geen gevelopeningen krijgt.  
 
Reactie gemeente: 
De woning aan de Noordoostzijde is de woning die het kortst op de woning van de 
fam. Daatselaar komt te staan. De afstand tussen die twee woningen is circa 40 
meter. Het achterwege laten van woningen is niet vereist. De afstand tussen de 
woningen is zodanig groot dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening met 
behoud van een goed woon- en leefklimaat. Het is niet zo dat er alleen een 
ontwikkeling mag plaatsvinden als de privacy niet wordt aangetast, er bestaat geen 
recht op een blijvend vrij uitzicht. Het verbieden van gevelopeningen in een bepaalde 
gevel is niet vereist en daardoor onnodig beperkend. Zoals bij zienswijze 1 hierboven 
is aangegeven, krijgen de percelen tussen de woningen en de Hamersveldseweg 
liggen een bestemming ‘Groen’. De diepte van deze percelen is minimaal 6 meter, 
hierdoor zijn die percelen diep genoeg voor de realisatie van opgaand groen. Wij 
beseffen dat dat nog geen garantie biedt voor opgaand groen aangezien een 
grasveldje ook voldoet aan de bestemming ‘Groen’. De beoogd eigenaar heeft 
aangegeven dat hij van plan is om een groenvoorziening te realiseren.            
 
Conclusie: 
Dit onderdeel geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.  
 

2.   

De woningen staan ons inziens op zeer korte afstand tot de weg. Wij verzoeken u 
ons hierover toelichting te geven.  
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Reactie gemeente: 
Voor deze ontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dat  
onderzoek maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan, het is als bijlage bij  
het bestemmingsplan gevoegd. Uit het onderzoekt blijkt dat de woningen in  
de aangegeven bouwvlakken gerealiseerd kunnen worden.       
 
Conclusie: 
Dit onderdeel geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te  
passen.  
 

3.  

Met betrekking tot onze privacy verzoeken wij u de strook met de bestemming ‘Tuin’ 
over de volle breedte van het plan aan de oostzijde groen te laten, zonder verharde 
doorgangen of parkeerplaatsen. 
  
Reactie gemeente:   
Bij zienswijze 1 onderdeel 1, is aangegeven dat de desbetreffende strook de  
bestemming ´Groen´ krijgt. Hierdoor is die strook vanuit het bestemmingsplan  
alleen bedoeld voor een groene invulling, verharden van die strook en het  
parkeren op die strook wordt daarmee uitgesloten.   
 
Binnen de bestemming ´Tuin´ is een groen invulling ook mogelijk en doorgaans ook 
het geval maar omdat binnen de bestemming ´Tuin´ nog vergunningvrije 
bouwwerkzaamheden mogelijk zijn, wordt er voor gekozen om de bestemming ´Tuin´ 
te vervangen door de bestemming ´Groen´. De bestemming ‘Groen’ is de meest 
geschikte bestemming om een groene invulling te krijgen.     
 
Conclusie: 
Dit onderdeel geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. De 
aanpassing is identiek aan de aanpassing zoals is aangegeven bij zienswijze 1 
onderdeel 1.  
 
 
 

Zienswijze 3 
Namens Pon’s Automobielhandel B.V..  
 
Samenvatting (bestaande uit drie onderdelen) 
 

1.   

Er worden woningen zonder functionele band met de toegestane bedrijven 
toegelaten. De woningen zijn ‘gevoelige gebruiksfuncties’. Het plangebied fungeert 
als fysieke buffer ten opzichte van gevoelige gebruiksfuncties en het landelijk gebied 
dat zich aan de oostzijde van de Hamersveldsweg bevindt. Het zonder enige 
beperking toelaten van villa’s zoals ze mogelijk worden met dit plan, is in strijd met 
de goede ruimtelijke ordening.  
 
Bij het opstellen van het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de richtafstanden 
in de brochure ‘Bedrijven en milieuzoneringen’ (2009) van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. Dit kan niet, het gaat hier immers om een gedetailleerd 
bestemmingsplan met exact vastgelegde bouwvlakken. De richtafstanden die in de 
VNG-brochure zijn opgenomen, zijn indicatief van aard en bedoeld voor nieuwe 
situaties.  
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Concrete geluidsberekeningen moeten worden uitgevoerd om te kijken of de 
woningen Pon niet in haar bedrijfsvoering beperken. 
 
De activiteiten van Pon zien op de aanvoer en afvoer van personenauto’s, daarnaast 
worden vrachtwagens geladen en gelost, dit alles gedurende 24 uur per dag. Op 
korte afstand van de voorziene woningen is een hal aanwezig voor het 
poetsen/wassen van personenauto’s en bevat het geldende bestemmingsplan 
bouwmogelijkheden voor activiteiten direct grenzen aan het plangebied. Hier is door 
de raad ten onrechte geen rekening mee gehouden. De raad kon zich niet uitsluitend 
beroepen op de VNG-brochure. Steun voor dit standpunt ontleent PON aan een 
uitspraak van de Raad van State van 12 september 2012. In die beroepszaak 
oordeelde de Raad van State dat de gemeenteraad niet had kunnen volstaan met 
een beoordeling op grond van de VNG-brochure en had de gemeenteraad 
aannemelijk moeten maken dat de voorziene woningen niet leiden ot een inperking 
van de toegelaten bedrijfsvoering.  
 
Reactie gemeente:  
De opmerking dat het plangebied als fysieke buffer fungeert kunnen wij niet volgen. 
In het plangebied bevinden zich reeds twee burgerwoningen zonder functionele band 
met de toegestane bedrijven. Met die bestaande woningen moet Pon’s 
Automobielhandel reeds rekening houden in het kader van haar milieuvergunning 
voor haar bedrijfsactiviteiten. De indruk wordt gewekt dat de nieuwe woningen in een 
gebied komen dat nu de functie heeft van bufferzone, dit is niet het geval.    
 
De VNG-brochure bevat richtafstanden die gebruikt kunnen worden bij ruimtelijke 
ontwikkelingen, zoals het opstellen van een bestemmingsplan. Dit wordt in de praktijk 
door veel gemeenten gedaan en de brochure heeft daardoor ook de status van 
pseudowetgeving gekregen. De richtafstand is de minimale afstand tussen een 
bedrijf en gevoelige functie (zoals een woning). Als de richtafstand bij de ontwikkeling 
in acht wordt genomen, dan wordt de ontwikkeling als goede ruimtelijke ontwikkeling 
aangemerkt. De richtafstand heeft tot doel dat de bedrijven niet worden beperkt door 
de aanwezigheid van de woning en de woning wordt niet gehinderd door de 
activiteiten van het bedrijf. De functie van de brochure is dat er geen specifieke 
milieuonderzoeken (zoals het geluidonderzoek) moeten worden uitgevoerd bij een 
ruimtelijke ontwikkeling, zolang maar wel voldaan wordt aan de methodiek en de 
richtafstanden. Het standpunt dat bij deze ontwikkeling niet uitsluitend naar de VNG-
brochure verwezen mocht worden delen wij niet. De opmerking dat de brochure 
alleen van toepassing is voor nieuwe situaties kunnen wij niet plaatsen, de woningen 
die wij willen toevoegen zijn immers nieuwe woningen.   
 
De verwijzing naar de gerechtelijke uitspraak maakt bovenstaande niet anders. De 
uitspraak waarbij is geoordeeld dat de gemeente in kwestie nader onderzoek had 
moeten doen naar de vraag of het bedrijf gehinderd zou worden door de nieuwe 
woning, is van een andere orde dan hier het geval is. Het ging daarbij om de 
realisatie van een woning bij een reparatiebedrijf voor zware landbouwvoertuigen 
waar de reparaties dag en nacht worden uitgevoerd, op een locatie van het 
bedrijfsperceel dat direct tegenover de nieuw te bouwen woning ligt. De nieuwe 
woning zou gebouwd worden op een afstand van 50 meter van het bedrijventerrein 
,terwijl de dichtstbijzijnde woning op dat moment op een afstand van 105 meter 
stond. In die situatie zou de nieuwe woning het bedrijf in haar bedrijfsvoering kunnen 
hinderen, aangezien de afstand tot de dichtstbijzijnde woning significant wordt 
verkleind in combinatie met werkzaamheden die de gehele dag worden uitgevoerd 
met een hoge geluidbelasting. 
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Om toch tegemoet te komen aan de zienswijze en iedere twijfel weg te nemen, is 
een akoestisch onderzoek uitgevoerd dat inzichtelijk moet maken dat de vergunde 
bedrijfsactiviteiten van Pon niet worden beperkt. Dit onderzoek is door Munsterhuis 
Geluidsadvies uitgevoerd en het toont aan dat de huidige bedrijfsactiviteiten van 
Pon’s Automobielhandel niet worden beperkt door deze ontwikkeling.  
 
Conclusie:  
Dit onderdeel geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Het 
aanvullend akoestisch onderzoek wordt als onderbouwing van het bestemmingsplan 
aan het bestemmingsplan toegevoegd. 
 

2.   

Voorzover de raad al een beroep mocht doen op de VNG-brochure, is naar de 
mening van Pon gebruik gemaakt van de verkeerde beoordelingssytematiek. In de 
VNG-brochure wordt voor gemengde gebieden (gebieden met milieubelastende en 
milieugevoelige functies op korte afstand van elkaar) het begrip ‘gebied met 
functiemenging’ gebruikt om aan te geven welke functies daarbinnen mogelijk zijn. 
Daarbij wordt niet gewerkt met richtafstanden maar met de milieucategorieën A, B en 
C om de menging van functies te toetsen.  
  
Gelet op de korte afstand tussen het bedrijfsterrein van Pon en de voorziene 
woningen binnen het plangebied van ongeveer 10 meter, heeft de gemeenteraad 
onvoldoende gemotiveerd dat Pon niet onevenredig in haar mogelijkheden op grond 
van het geldende bestemmingsplan wordt aangetast. 
 
Reactie gemeente:  
De brochure van de VNG gaat inderdaad uit van twee benaderingen: werken met 
richtafstanden of werken met het systeem van functiemenging. Bij de functiemenging 
wordt geen gebruik gemaakt van richtafstanden maar wordt gebruik gemaakt van 
milieucategorieën die onderverdeeld zijn in de categorieën A, B en C.  
 
Bij het werken met de milieucategorieën wordt niet gewerkt met richtafstanden maar 
Bij functiemenging bepalen de drie verschillende categorieën wat de milieubelasting 
in een bepaald gebied mag zijn. 
 
In de VNG-brochure staat aangegeven waneer het systeem van de functiemenging 
het beste kan worden toegepast. Bij functiemengingsgebieden kan worden gedacht 
aan: 
 

• horecaconcentratiegebieden; 

• stadscentra, winkelcentra en winkelgebieden van dorpskernen; 

• gebieden langs stadstoegangswegen met meerdere functies; 

• lintbebouwing in het buitengebied met veel agrarische en andere 
bedrijvigheid.  

 
In tegenstelling tot rustige woongebieden zijn in bovenstaande levendige gebieden 
desgewenst ook milieubelastende activiteiten op kortere afstanden van woningen 
mogelijk. De Hamersveldseweg is weliswaar van oudsher aan te merken als 
lintbebouwing in het buitengebied maar onder meer door de aanwezigheid van Pon 
en het bedrijventerrein aan de Kapelhoek, is het plangebied niet meer als 
lintbebouwing te kenschetsen.  
 
Voor de toelaatbaarheid van activiteiten gelden bovendien de volgende 
randvoorwaarden:  
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• het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid; 

• productie en/of laad- en loswerkzaamheden vinden alleen in de dagperiode 
plaats; 

• de activiteiten (inclusief opslag) geschieden hoofdzakelijk inpandig; 

• activiteiten uit categorie C beschikken daarnaast over een goede 
aansluiting op de hoofdinfrastructuur.  
 

Voor Pon wordt aan de eerste drie randvoorwaarden niet voldaan. Pon is niet 
kleinschalig, er vinden ook s’nachts laad- en losactiviteiten plaats en de activiteiten 
vinden voornamelijk buiten plaats. Het systeem van de functiemenging kan daarom 
niet worden toegepast om een afweging te maken of de woningen in het plangebied 
Hamersveldseweg 128-130 uit het oogpunt van milieuzonering planologisch 
inpasbaar zijn. De juiste systematiek (gebruikmaking van de richtafstanden) is 
toegepast.  
 
De stelling van Pon dat onvoldoende is gemotiveerd dat Pon niet onevenredig in 
haar gebruiksmogelijkheden van het bestemmingsplan wordt aangetast, is niet juist.  
 
Er is gekeken naar de omgeving van het plangebied daarbij is geconcludeerd dat de 
locatie geen onderdeel vormt van een ‘rustige woonwijk’. Door de aanwezigheid van 
de bestaande bedrijvigheid en woningbouw, is er sprake van een zogenaamd 
‘gemengd gebied’. Op grond van de Standaard Bedrijfsindeling ( de standaard voor 
indeling van bedrijfsactiviteiten), is de milieucategorie van Pon bepaald.  
 
Ook is tevens specifiek rekening gehouden met het bestemmingsplan Paardenmaat 
1990, waar Pon onderdeel van uitmaakt. Voor Pon geldt de bestemming 
‘Werkgelegenheidsgebied’. Op grond van die bestemming mogen de gronden van 
Pon gebruikt worden voor: doeleinden van handel, geen detailhandel zijnde, in- en 
opslag van automobielen en daaraan verwante activiteiten, waaronder 
deconservering (rijklaar maken) en voor dienstwoningen. Deze activiteiten komen 
grotendeels overeen met dat van autoparkeerterreinen en parkeergarages. De 
bedrijfsactiviteiten van Pon kunnen worden gerekend tot milieucategorie 2. De 
richtafstand die bij deze milieucategorie hoort is 30 meter. Omdat de ontwikkeling in 
gemengd gebied komt, mag de milieucategorie met 1 stap verlaagd worden naar 
milieucategorie 1. Bij milieucategorie 1 hoort een richtafstand van 10 meter. 
  
In het bestemmingsplan Paardenmaat 1990 is een bestemming ‘Groenwal’ met een 
breedte van 10 meter opgenomen. Deze bestemming ligt op de grond van Pon, 
rondom het plangebied van de Hamersveldseweg 128-130. Op grond van het 
geldende bestemmingsplan bestaat er dus al een buffer van 10 meter tussen het 
bedrijfsterrein van Pon en het plangebied waar de woningen komen. Op grond van 
de VNG-brochure moet er een afstand van minimaal 10 meter bestaan tussen het 
bedrijventerrein en de gevel van een woning. De dichtstbijzijnde woning wordt op 6 
meter uit de erfgrens gerealiseerd. De kortste afstand tussen het bedrijventerrein van 
Pon en de woningen is daardoor 16 meter. Daarmee is wel dus ruim voldaan aan de 
richtafstand van 10 meter die behoort bij milieucategorie 1, en is er wel voldoende 
gemotiveerd dat Pon niet wordt aangetast in haar rechten op grond van het geldende 
bestemmingsplan.   
 
Conclusie: 
Dit onderdeel geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.  
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3.         

Uit de ‘Woonvisie 2012-2022’ blijkt dat er tot 2022 meer dan voldoende woningen in 
voorbereiding zijn en daarom geen nieuwe woningbouw wordt toegestaan, omdat 
hiermee een overaanbod van woningen ontstaat. Een uitzondering op dat 
uitgangspunt is de herontwikkeling van locaties voor mensen met een beperking en 
locaties die een maatschappelijke meerwaarde opleveren. Het plan verdraagt zich 
niet met de gemeentelijke Woonvisie en kan daarom niet worden vastgesteld. 
 
Reactie gemeente: 
In juni 2016 heeft de raad de woonvisie 2016-2025 vastgesteld. Doel van die visie is 
dat Leusden een vitale en krachtige woongemeente blijft, met goede voorzieningen 
voor haar inwoners. In de visie geeft de raad ruimte voor een versneld 
bouwprogramma tot 2025 voor 1000 tot 1200 woningen. De bouw van deze vier 
woningen past geheel binnen de woonvisie.    
 
Conclusie:   
Dit onderdeel geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.  
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Bijlage 1 
Zienswijzen Hamersveldseweg 



1

Evers, Marga

Van: Gemeente Leusden

Verzonden: donderdag 12 januari 2017 9:12

Aan: Verseon

Onderwerp: FW: ‘Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Hamersveldseweg 128 en 130’

Bijlagen: Zienswijze Hamersveldseweg 128-130.pdf; Hamrsveldseweg 128-A3.pdf

 

 

Van: Rudi Herder [mailto:rudi@rudiherder.nl]  

Verzonden: donderdag 12 januari 2017 8:43 

Aan: Gemeente Leusden 

CC: Backupgemeente 

Onderwerp: ‘Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Hamersveldseweg 128 en 130’ 

 

Geachte leden van de Raad 

 

 

Bijgaand ontvangt u een zienswijze op het ter inzage liggende ontwerp bestemmingsplan Hamersveldseweg 

128 – 130. 

 

Wij verzoeken u om deze zienswijze te betrekken bij het vaststellen van dit bestemmingsplan. Wilt u de 

ontvangst schriftelijk aan ons bevestigen en mij op de hoogte houden van het vervolg van de procedure?  

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rudi Herder 

 

 

 

Hamersveldseweg 129 

3833 GN Leusden 

06 12061072 

 

rudi@rudiherder.nl 

www.rudiherder.nl 

De informatie in dit e-mail bericht, inclusief attachments, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan 

vertrouwelijke informatie bevatten. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de 

geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding van deze e-mail. Indien deze e-mail per vergissing 

naar u is verzonden, verzoeken wij u onverwijld contact met ons op te nemen en deze e-mail te vernietigen. 
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R. Herder 

Hamersveldseweg 129 

3833 GN Leusden 

06 – 12 06 10 72 

info@rudiherder.nl 

www.rudiherder.nl 

 

Gemeente Leusden 

Postbus 150 

3830 AD Leusden 

      

            

 

Datum: 12-01-2017 

        

Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hamersveldseweg 128-130 

 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

Wij familie Herder – Rietveld, wonende aan de Hamersveldseweg 129 tegenover het betreffende 

plangebied, willen graag een zienswijze indienen op het ter inzage liggende ontwerp 

bestemmingsplan Hamersveldseweg 128 – 130. 

 

Wij zijn in een vroeg stadium door de initiatiefnemer op de hoogte gesteld van de beoogde 

planontwikkeling. Aan de initiatiefnemer is aangegeven dat wij in beginsel geen bezwaar hebben 

tegen het plan. Echter hebben wij ons toen niet gerealiseerd dat de woningen erg dicht op de 

Hamersveldseweg gesitueerd zijn.  

 

In de bekendmaking wordt gesproken over een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Vanuit ons oogpunt  

zien wij deze verbetering niet.  Nu hebben wij zicht op natuurlijk groen met een schapen/paarden 

wei. In de nieuwe situatie worden dit 2 woningen.   

 

Om, uit ons oogpunt, de verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit zo minimaal mogelijk te maken 

en onze privacy te waarborgen  verzoeken wij u het plan aan te passen. Wij zien in de vaststelling 

graag opgenomen dat  het perceel tussen de naar de Hamersveldseweg gekeerde gevels en de 

Hamersveldseweg als permanent groen bestemd wordt. (zie bijlage) De bestemming dient zodanig 

geformuleerd te worden dat op deze strook geen inrit / parkeergelegenheid gesitueerd mag worden. 

De regels bij de bestemming Tuin sluiten het aanleggen van verharding voor dat doel namelijk niet 

(voldoende) uit. Als deze aanpassing doorgevoerd wordt hebben wij verder geen bezwaar tegen het 

plan. 

 

Wij verzoeken u om deze zienswijze te betrekken bij het vaststellen van dit bestemmingsplan. Wilt u 

de ontvangst schriftelijk aan ons bevestigen en mij op de hoogte houden van het vervolg van de 

procedure?  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

R. Herder 

 

Bijlage: situatie schets 
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H.A. van Daatselaar 

Hamersveldseweg 127A 

3833 GN  Leusden 

Tel: 033-4948277/06-29063281 

 

 

Gemeente Leusden 

Afdeling Beleid 

Postbus 150 

3830 AD  LEUSDEN 

 

 

Leusden, 3 januari  2017 

 

 

Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hamersveldseweg 128 en 130 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij reageren wij op bovenstaande ontwerpbestemmingsplan. Het gaat hierbij voornamelijk over 

de voorste kavel aan de noord-oostzijde. 

 

Het aanzicht van de voormalige boerderij op nummer 128 (is nu Hamersveldseweg 126) en 

bijbehorende hooiberg, welke indertijd bij de verbouwing het oude aanzicht moest behouden, wordt 

bij het nieuw te bouwen woonhuis aan de noord-oostzijde ons inziens belemmerd. 

Deze boerderij inclusief de voormalige verbouwde schuur vormt samen met De Cleyne Kapel op 

Hamersveldseweg 130 een mooie eenheid. 

 

Wij zijn gesteld op onze privacy en zijn erg bezorgd dat door het bouwen van een nieuwe woning aan 

de noord-oostzijde deze sterk aangetast wordt.  

 

Met betrekking tot bovenstaande verzoeken wij u dringend dat de kavel aan de noord-oostzijde komt 

te vervallen. De voormalig verbouwde schuur zou hierbij kunnen blijven bestaan. 

 

Wanneer dit niet haalbaar is zien wij graag dat bij deze kavel aan de noordzijde de ramen 

georiënteerd zijn naar het zuiden en aan de oostzijde geen gevelopeningen gerealiseerd worden. 

 

Het valt ons op dat de woningen op beide kavels naar de oostzijde maar 5 tot 7 meter van de 

Hamersveldseweg verwijderd zijn. Dit is ons inziens een zeer korte afstand tot aan de straat. Wij 

verzoeken u ons hierover toelichting te geven. 

 

Met betrekking tot deze afstand in combinatie met onze privacy verzoeken wij u dat de strook  

”tuin” over de volle breedte van het plan aan de oostzijde groen blijft zonder verharde doorgangen 

of parkeerplaatsen.  

 

Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijze correct in behandeling neemt en vernemen graag uw 

reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H.A. en M.A. van Daatselaar 

svn
Highlight

svn
Highlight

svn
Highlight

svn
Highlight

svn
Highlight















1

Evers, Marga

Van: Gemeente Leusden

Verzonden: maandag 16 januari 2017 12:18

Aan: Verseon

Onderwerp: FW: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hamerveldseweg 128 en 130 [CMSNL-

A.FID725123]

Bijlagen: 2017-01-16 zienswijze Bp Hamerveldseweg 128-130.PDF

 

 

Van: Josee Janssen [mailto:josee.janssen@cms-dsb.com]  

Verzonden: maandag 16 januari 2017 12:18 
Aan: Gemeente Leusden 

CC: Luurt Wildeboer; Backupgemeente 
Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hamerveldseweg 128 en 130 [CMSNL-A.FID725123] 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hierbij zend ik u namens Pon's Automobielhandel B.V. een zienswijze met betrekking tot het 

ontwerpbestemmingsplan Hamerveldseweg 128 en 130. 

Per aangetekende post ontvangt u het originele exemplaar van de zienswijze. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Josee Janssen 

Personal Assistant 

T  +31 30 212 16 67 

F  +31 30 212 11 67 

E  josee.janssen@cms-dsb.com
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