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Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Hamersveldseweg 54

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. de bouw van een appartementengebouw met maximaal 17 appartementen en 

commerciële dienstverlening mogelijk te maken op het perceel Hamersveldseweg 54;
2. de inhoud van de nota zienswijzen vast te stellen;
3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen;
4. het bestemmingsplan Hamersveldseweg 54 gewijzigd vast te stellen, met inachtneming 

van de nota van zienswijzen.  

Aanleiding
De eigenaar van Hamersveldseweg 54 heeft het plan om binnen afzienbare tijd te stoppen 
met zijn detailhandelsactiviteiten. De locatie komt daardoor vrij. De eigenaar is al jaren in 
gesprek met de gemeente over een andere invulling op die locatie. De gemeente heeft de 
door de eigenaar aangedragen schetsplannen beoordeeld en vervolgens het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor de termijn van zes weken. Nu is de 
volgende stap de raad om vaststelling van het bestemmingsplan te vragen.       

Doel / Effect
De vaststelling van het bestemmingsplan is erop gericht om extra woningen voor 
seniorenhuisvesting te realiseren. 

Argumenten
1.1 De eigenaar van het perceel vraagt om een invulling na beëindiging van zijn     

detailhandelsactiviteiten. 
De eigenaar is al geruime tijd met de gemeente in gesprek over een andere invulling 
van het perceel. De bebouwing op het perceel is gedateerd en het perceel is niet 
optimaal ingericht (er staat een woonhuis op het perceel) en is daardoor minder 
geschikt voor een volgende detaillist. In en rondom de Hamershof staan nog steeds 
detailhandelslocaties leeg en een nieuwe invulling van de locatie is een goede zet om 
leegstand te voorkomen. Met het zicht op de beëindiging van zijn 
detailhandelsactiviteiten heeft de eigenaar zich door verscheidene ontwikkelaars 
laten bijstaan om een geschikte nieuwe invulling te geven aan de locatie. De 
ontwikkelaar neemt na vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de ontwikkeling 
van de locatie op zich.

1.2 Er wordt een accent gerealiseerd bij de toegang tot de Hamershof.
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De Hamershof is het centrum van Leusden. Op dit moment is de gemeente aan het 
werk met het project ‘Hart van Leusden’. De Hamershof wordt met dit project grondig 
gerenoveerd om de komende jaren weer optimaal te functioneren. Met de realisatie 
van het nieuw appartementengebouw wordt er een accent (landmark) gezet bij de 
toegang naar de Hamershof waarmee de centrumfunctie van de Hamershof wordt 
benadrukt.

1.3 Er komen woningen nabij de voorzieningen.
De vrij beschikbare grond in en rond het centrum van Leusden is schaars. Er moet 
daardoor efficiënt met de grond worden omgegaan. Deze ontwikkeling biedt een kans 
om woningen nabij de voorzieningen te realiseren. Met een appartementengebouw 
wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. De doelgroep voor de 
appartementen zijn met name ouderen, deze doelgroep heeft over het algemeen de 
sterkste behoefte om nabij de voorzieningen te wonen zonder het onderhoud van een 
tuin. Deze locatie leent zich ook gezien de omliggende gebouwen en de ligging aan 
de Noorderinslag voor hoogbouw. Daarbij past de hoogte van de beoogde bebouwing 
bij de omgevingsvisie waarin staat aangegeven dat de gemeente door middel van 
hogere bouw (4-6 lagen) rondom de winkelcentra wil meewerken aan stedelijke 
verdichting.

1.4 De detailhandelsbestemming komt te vervallen.
 Met de nieuwe invulling van appartementen en commerciële dienstverlening, heeft 
de gemeente aangegeven dat de detailhandelsbestemming kan komen te vervallen. 
Het ontnemen van de detailhandelsbestemming is in overeenstemming met de ‘Nota 
detailhandel Leusden 2015’. Door het wegbestemmen van de detailhandels-
bestemming op deze locatie (dat buiten de Hamershof ligt), wordt de functie van de 
Hamershof als winkelcentrum versterkt. De invulling van de detailhandelsruimten in 
het centrum staat immers al jaren onder druk.
         

2.1 De nota zienswijzen is het resultaat van een zorgvuldige belangenafweging.
In de periode van ter inzagelegging zijn drie zienswijzen ingediend, waarvan één 
zienswijze wordt ondersteunt door 50 mede-indieners. De zienswijzen zijn tijdig 
ingediend en ontvankelijk voor beoordeling. De voorgestelde beantwoording van de 
zienswijzen sluit het beste aan bij het doel van deze ontwikkeling. De realisatie van 
een appartementengebouw op een locatie waar hoogbouw passend is in de 
omgeving en waardoor de Hamershof versterkt wordt. De kern van de zienswijzen zit 
voornamelijk in de zorg van de aantasting van de cultuurhistorische 
Hamersveldseweg. Het plan past goed bij de huidige uitstraling en de beeldkwaliteit 
van dit deel van de Hamersveldseweg en voegt daar kwaliteit aan toe.

3.1 Het kostenverhaal is verzekerd door middel van een overeenkomst. 
Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waardoor de 
financiële bijdrage voor de ontwikkeling verzekerd is. Het vaststellen van een 
exploitatieovereenkomst is daardoor niet vereist. 

4.1 het ontwerpbestemmingsplan is tot stand gekomen op grond van een zorgvuldige     
afweging
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Bij deze ontwikkeling is niet alleen rekening gehouden met de belangen van de eigenaar 
of de ontwikkelaar; er is ook rekening gehouden met de inpassing in de omgeving ook 
met betrekking tot de cultuurhistorie, de vraag naar woonbehoefte bij voorzieningen en 
het geldende beleid van de gemeente. De afweging van belangen heeft niet geleid tot 
een andere invulling van deze locatie. Met enkele aanpassingen van het 
bestemmingsplan, zoals weergegeven in de nota zienswijzen, kan het bestemmingsplan 
worden vastgesteld.  

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
De locatie niet ontwikkelen en laten zoals het er nu bij ligt is geen optie. De bebouwing is 
gedateerd en door de aanwezigheid van de woning niet heel bruikbaar voor de bestemming 
die er nu op ligt. 

Uitsluitend een ontwikkeling toestaan op grond van het geldende bestemmingsplan, door 
sloop en nieuwbouw, kan tot gevolg hebben dat er een prijsvechtende supermarkt of een 
outlet komt op die locatie. Dit zijn ontwikkelingen die niet goed passen in de huidige 
omgeving omdat wij parkeer- en geluidoverlast verwachten. 

Risico’s
n.v.t.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Nadat het bestemmingsplan in werking is getreden kan de initiatiefnemer de 
omgevingsvergunning om te bouwen aanvragen bij de gemeente. Het moment van 
inwerkingtreding is mede afhankelijk van de vraag of er beroep wordt ingesteld tegen het 
besluit om het bestemmingsplan vast te stellen. 

Bijlagen
1. Nota zienswijzen
2. Verbeelding ontwerpbestemmingsplan
3. Regels ontwerpbestemmingsplan
4. Toelichting ontwerpbestemmingsplan

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 18 september 2018, nummer: L188619

b e s l u i t:
1. de bouw van een appartementengebouw met maximaal 17 appartementen en 

commerciële dienstverlening mogelijk te maken op het perceel Hamersveldseweg 54;
2. de inhoud van de nota zienswijzen vast te stellen;
3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen;
4. het bestemmingsplan Hamersveldseweg 54 gewijzigd vast te stellen, met inachtneming 

van de nota van zienswijzen.  

Besloten in de openbare raadsvergadering van 08 november 2018

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