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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel

Dit bestemmingsplan heeft als doel om een deel van het bestemmingsplan 'Leusden-zuid' te repareren. 
Dat bestemmingsplan is op 2 november 2017 door de gemeenteraad van Leusden vastgesteld. Het 
conserverende bestemmingsplan Leusden-zuid vervangt onder andere het ontwikkelingsplan 
'Leusden-zuid - herontwikkelingen', vastgesteld op 10 juli 2013 en het latere wijzigingsplan daarop 
'Leusden-Zuid Loysderhoek', vastgesteld door het college van B&W op 18 juli 2017.

Per abuis is een aantal regels uit het ontwikkelingsplan niet overgenomen in de bestemming 'wonen' van 
het nieuwe bestemmingsplan 'Leusden-zuid, hierna te noemen: moederplan. In onderhavig 
bestemmingsplan wordt deze omissie hersteld.

Moederplan

In deze toelichting zal veelvuldig worden verwezen naar het moederplan. In de planregels zijn ook de 
regels van het moederplan opgenomen. 

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied betreft slechts een deel van het plangebied van het moederplan. Op onderstaande 
luchtfoto is het plangebied globaal weergegeven. 

Afbeelding 1.1 Globale ligging plangebied (bron: maps.google.nl)
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1.3  Vigerend bestemmingsplan

Afbeelding 1.2 uitsnede vigerend bestemmingsplan (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)
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Afbeelding 1.3 uitsnede bestemmingsplan 'Leusden-zuid - herontwikkelingen' 

Afbeelding 1.2 geeft het vigerende bestemmingsplan 'Leusden-zuid' weer. Voor de begrenzing van 
onderhavige herziening geldt de begrenzing van het voorheen geldende bestemmingsplan 'Leusden-zuid 
- herontwikkelingen', zie afbeelding 1.3.
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Hoofdstuk 2  Beleidskader

Voor het beleidskader wordt geheel verwezen naar het moederplan. Dit bestemmingsplan is van zeer 
recente datum. Het beschreven Rijksbeleid alsmede het beleid op provinciaal, regionaal en gemeentelijk 
niveau is actueel.
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

Onderhavig bestemmingsplan heeft als doel om de regeling van de bestemming 'wonen' te repareren. 
Daarmee wordt de regeling weer in lijn met die van het voorheen geldende bestemmingsplan 
'Leusden-zuid - herontwikkelingen'. 

De volgende artikelen worden toegevoegd aan het artikel 'bouwen' van de regeling voor de bestemming 
'wonen':

de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag aan één kant van de woning niet minder bedragen 
dan 3 m;
een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen wordt slechts verleend, indien bij de 
aanvraag wordt aangetoond dat: bij een woning ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' of 
'specifieke bouwaanduiding - vrijstaand of twee-aaneen' op eigen terrein wordt voorzien in twee 
parkeerplaatsen;

Verder wordt een deel van de regeling gewijzigd. 
Oud: bij woningen ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand', mogen bijbehorende bouwwerken slechts 
aan één kant naast de zijgevel van de woning worden gebouwd. 
Nieuw: bij vrijstaande woningen, mogen bijbehorende bouwwerken slechts aan één kant naast de 
zijgevel van de woning worden gebouwd.

Tot slot wordt een nieuwe regel toegevoegd om te bepalen dat elke woning maximaal 700 m3 groot mag 
zijn.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

Voor de omgevingsaspecten wordt verwezen naar het moederplan. Het is voor de alle 
omgevingsaspecten niet noodzakelijk nader onderzoek uit te voeren. 
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Hoofdstuk 5  Juridische planopzet

Zoals in Hoofdstuk 3 van deze toelichting reeds is beschreven voorziet dit bestemmingsplan slechts in 
een marginale wijziging in de regels voor de bestemming 'wonen'.

De regels van het moederplan zijn onverkort van toepassing. Voor de overige juridische toelichting wordt 
verwezen naar het moederplan. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Voor de economische uitvoerbaarheid van het plan wordt verwezen naar de uitvoerbaarheid van het 
moederplan. Hierin is aangegeven dat het plan uitvoerbaar is. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Ten aanzien van de maatschappelijke uitvoerbaarheid zal dit plan als ontwerp ter visie gelegd worden. 
Gedurende de tervisielegging is het voor een ieder mogelijk zienswijzen in te dienen. 
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Planregels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan 'Leusden-zuid herziening Loysderhoek' met identificatienummer 
NL.IMRO.0327.211-0301 van de gemeente Leusden;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

1.3  moederplan:

het bestemmingsplan 'Leusden-zuid' met identificatienummer NL.IMRO.0327.151-0401 wat is 
vastgesteld op 2 november 2017;
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 2  Toepasselijkheid bestemmingsplan Leusden-zuid

Onverminderd het bepaalde in de van deze herziening deel uitmakende regels, zijn op het plan van 
overeenkomstige toepassing de planregels van het moederplan 'Leusden-zuid'. Slechts de regeling 
behorende bij de bestemming 'wonen' is aangepast.
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Artikel 3  Wonen

In het artikel Wonen is in onderstaande regeling uit het bestemmingsplan 'Leusden-Zuid' een aantal 
bepalingen toegevoegd. Het betreft de cursieve en onderstreepte bepalingen bepalingen.

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;
b. tuinen en erven;
c. beroepsuitoefening aan huis;
d. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
e. ter plaatse van op de verbeelding voorkomende aanduiding “zorginstelling” bovendien voor 

gemeenschappelijke ruimten van een woon/zorginstelling, en
f. een parkeergarage met daarbij behorende bouwwerken ter plaatse van de aanduiding "specifieke 

bouwaanduiding - parkeerkelder".

3.2  Bouwregels

3.2.1  Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1 , mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. woningen;
b. bijbehorende bouwwerken; en
c. overige andere bouwwerken.

3.2.2  Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 3.2.1 gelden de volgende bepalingen:

a. de bouwvlakken mogen volledig worden bebouwd;

woningen

b. woningen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd, op de hierna aangegeven wijze:

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal woningen ten 
hoogste het aangegeven aantal bedragen;

d. de inhoud van een woning mag maximaal 700 m3 bedragen;
e. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag aan één kant van de woning niet minder bedragen 

dan 3 m;
f. de goothoogte en de bouwhoogte van woningen mogen niet meer bedragen dan de goothoogte en 

bouwhoogte van de oorspronkelijke woning, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale 
bouwhoogte (m)' of 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' anders is aangegeven;

g. op een oorspronkelijk plat afgedekte woning mag een kap met een hoogte van maximaal 4 m 
worden gebouwd, mits daardoor de bouwhoogte van de woning niet meer dan 12 m gaat bedragen;

h. een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen wordt slechts verleend, indien bij de 
aanvraag wordt aangetoond dat: bij een woning ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' of 
'specifieke bouwaanduiding - vrijstaand of twee-aaneen' op eigen terrein wordt voorzien in twee 
parkeerplaatsen;
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bijbehorende bouwwerken

i. bijbehorende bouwwerken of uitbreiding daarvan mogen ook buiten bouwvlakken worden gebouwd, 
mits op de grond staand;

j. ter plaatse van de aanduidingen 'aaneengebouwd' en 'twee-aaneen' mag van bijbehorende 
bouwwerken, die aan de oorspronkelijke woning zijn aangebouwd, de diepte buiten het bouwvlak, 
gemeten uit de bouwgrenzen en de verlengden daarvan niet meer dan 3 m bedragen of niet meer 
dan de bestaande diepte, indien die meer dan 3 m bedraagt;

k. ten hoogste 20% van de oppervlakte van een bouwperceel mag worden bebouwd, maar niet meer 
dan 80 m² per bouwperceel, niet meegerekend de oppervlakte van het bouwvlak;

l. van bijbehorende bouwwerken die vrijstaan van de oorspronkelijke woning mag:
1. indien uitgevoerd met een plat dak, de bouwhoogte niet meer bedragen dan 3 m;
2. indien uitgevoerd met een kap, de goothoogte niet meer dan 3 m en de bouwhoogte niet meer 

dan 5 m bedragen, terwijl de dakhelling niet meer dan 45° mag bedragen en niet uit horizontale 
dakvlakken mag bestaan;

m. van bijbehorende bouwwerken als bedoeld onder f, mag:
1. indien uitgevoerd met een plat dak, de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen;
2. indien uitgevoerd met een kap en gebouwd aan de achterzijde van de oorspronkelijke woning, 

de goothoogte niet meer dan 3 m en de bouwhoogte niet meer dan 3,6 m bedragen;
n. bij vrijstaande woningen, mogen bijbehorende bouwwerken slechts aan één kant naast de zijgevel 

van de woning worden gebouwd;

andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

o. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

3.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen te stellen aan de plaats en afmeting van bijbehorende 
bouwwerken, die hetzij in de erfafscheiding hetzij binnen een afstand van 2 m hiervan worden gebouwd, 
althans voor zover die bijbehorende bouwwerken een bouwhoogte van meer dan 2 m zullen krijgen, 
indien zulks noodzakelijk wordt geacht met het oog op de invloed van de bijgebouwen en overkappingen 
op de belendingen, waaronder op de bezonnings- en uitzichtsituatie.

3.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 
3.2.2, onder f en onder i, sub 1, ten behoeve van het bouwen van bijbehorende bouwwerken die aan de 
zijkant van de oorspronkelijke woning worden gebouwd, tot een bouwhoogte van 5 m.

3.5  Specifieke gebruiksregels

3.5.1  Beroepsuitoefening aan huis en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten

Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor 
niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a. dit gebruik beslaat niet meer dan 30% van de vloeroppervlakte van de woning en 100% van de 
vloeroppervlakte van de bijgebouwen, met een gezamenlijk maximum van 50 m² per kavel;

b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en veroorzaakt 

geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
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d. in de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien op eigen terrein;
e. detailhandel is uitsluitend toegestaan in de vorm van verkoop via Internet, met dien verstande dat 

uitstalling ten verkoop en het ter plaatse afhalen van goederen door klanten niet is toegestaan;
f. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve 

voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg;
g. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval 

door de bewoner uitgeoefend;
h. bedrijfsmatige activiteiten aan huis zijn alleen toegestaan voor zover deze bedrijven zijn aangegeven 

als een 'bedrijf tot en met categorie 1' in de van deze regels deel uitmakende bijlage 1 'Lijst 1 - 
Staat van Bedrijfsactiviteiten'.

3.5.2  Gebruik van bijbehorende gebouwen

Een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend het wonen in van de 
oorspronkelijke woning vrijstaande bijbehorende bouwwerken.
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