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Onderwerp Herontwikkeling van de camping aan de Doornseweg naar 
natuur en kleinschalig wonen

Voorstel
Het college stelt u voor om:
1. geen bedenkingen te geven over het door het college in behandeling nemen van een 

door initiatiefnemers verder uit te werken principeverzoek voor het omzetten van de 
camping aan de Doornseweg 29b naar een natuur- en woonbestemming voor 
klein(schalig) wonen (Tiny Houses);

2. aan de uitwerking van het principeverzoek als randvoorwaarden ten minste te verbinden, 
dat:
a. aangetoond wordt dat de omzetting naar nieuwe functies in aanzienlijke mate 

bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit (natuur) en een 
(maatschappelijke) meerwaarde kent als legitimatie om meer mogelijk te maken dan 
het vastgestelde beleid toelaat;

b. het extra rood (wonen) door Tiny Houses een aantoonbaar ondergeschikt percentage 
zal zijn van de extra natuur die zal worden gerealiseerd; 

c. initiatiefnemers worden uitgedaagd de uitwerking in samenwerking en afstemming 
met bewoners en organisaties die ermee te maken hebben tot stand te laten komen;

d. onderzocht wordt of en hoe de gevraagde woonfunctie (kleinschalig wonen) naar 
‘aard en omvang’ planologisch-juridische geregeld en gewaarborgd kan worden.

Aanleiding
Verzoek Landgoed Den Treek-Henschoten en Vereniging Tiny Waterloo om nieuwe 
natuurwaarden te realiseren en in stand te houden en de huidige recreatieve bestemming 
van het perceel Doornseweg 29b weg te bestemmen. Om dit plan te kunnen verwezenlijken 
verzoeken zij hiervoor in de plaats de bouw van maximaal 20 Tiny Houses (kleinschalig / op 
een kleine footprint en duurzaam wonen) op een deel van het perceel mogelijk te maken.
Het verzoek van Den Treek-Henschoten is naast ons bestaande beleid gelegd. Het verzoek 
past bij ons beleid, maar er zitten haken en ogen aan. Deze haken en ogen willen we op een 
rijtje zetten om tot een goed gewogen afweging te komen. De vraag aan de raad is of dit de 
juiste onderzoeksvragen zijn en of de raad het richtinggevende kader onderschrijft.

Doel / Effect
Dit voorstel draagt bij aan het zorgvuldige proces voor een goede verkenning met de raad 
om te kijken of het verzoek meerwaarde kan opleveren. De bestaande natuurwaarden en 
rust van het terrein te borgen door de camping formeel weg te bestemmen en een 
herontwikkeling met extra natuur en wonen te laten plaatsvinden, waarbij een beperkt 
percentage wonen dient om de kosten van de natuurontwikkeling te financieren. 
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Argumenten

1.1. In het geldende bestemmingsplan is de voorkeur uitgesproken de camping weg te 
bestemmen.

In het geldende bestemmingsplan ‘Buurtschappen’ is een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen om de camping weg te bestemmen. Hiermee is door de raad uitgesproken dat 
de voorkeur uitgaat naar het opheffen van de camping op deze locatie. 

1.2. Door het wegbestemming van de camping krijgt de natuur de kans.
Het merendeel van het terrein kan en mag gebruikt worden als camping. Een camping met 
alle drukte daaromheen draagt niet bij aan de doelstellingen uit de omgevingsvisie. Om onze 
doelen te kunnen bereiken is het belangrijk dat de camping wordt weg bestemd.

1.3. Dit initiatief uit de Samenleving kan een bijdrage leveren aan de doelen uit de 
Omgevingsvisie Landelijk gebied en sluit aan bij de kernwaarden ‘maatwerk en 
inleving’.

In de Omgevingsvisie voor het landelijk gebied staan voor het gebied ‘landgoederenzone’, 
voor zover van toepassing, de volgende doelen omschreven:
 Behoud en versterken van de ecologische kwaliteiten van de bossen, heides en 

landerijen van Den Treek;
 Behoud van de kwaliteiten rust en stilte;
 Versterken van mogelijkheden voor recreatief medegebruik en verhogen van 

maatschappelijke betrokkenheid bij het instandhouden van het landschap;
 Verbeteren van ecologische verbindingen.

Landgoed Den Treek-Henschoten (DTH) hecht grote waarde aan de ontwikkeling van haar 
natuurterreinen en aan het stimuleren van de biodiversiteit (soortenrijkdom) op het 
landgoed1. DTH heeft de camping van het Rijk gekocht om de natuur- en recreatieve 
waarden (in dit geval met name heide) van haar terreinen beter met elkaar te kunnen 
verbinden en daardoor te versterken.

De belangrijkste pijlers van Vereniging Tiny Houses (VTH) zijn duurzaam kleinschalig wonen 
met behoud van én zorg voor de natuur in de breedste zin2.

Uit het bovenstaande lijken de doelen van de gemeente Leusden, Landgoed DTH en VTW in 
grote lijnen met elkaar samen te vallen. Het plan van DTH en VTW kan aan de 
gemeentelijke doelen uit de Omgevingsvisie bijdragen. Daarmee ontstaat een legitimatie 
voor maatwerk.
Het perceel Doornseweg 29b was tot voor kort in eigendom bij het ministerie van Defensie. 
Het perceel werd gebruikt als camping. Uitsluitend personeel van Defensie kon hier gebruik 
van maken. Daarnaast werden hier militairen met een traumatische ervaring begeleid. De 
camping werd bedrijfsmatig niet intensief gebruikt. Door de verkoop kan het terrein wel 
intensief gebruikt gaan worden. 
De omgevingsvisie roept op tot initiatieven die bijdragen aan de ambities en doelen die voor 
de gebiedsdelen zijn vastgesteld. Het plan van DTH en VTW kan aan de doelen ecologie, 
natuur, rust en stilte (ten opzicht van het exploiteren van een camping) bijdragen. 

1 Principeverzoek Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. en Vereniging Tiny Houses d.d. 30-01-2019
2 Principeverzoek Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. en Vereniging Tiny Houses d.d. 30-01-2019
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Het toevoegen van extra woningen (klein of groot) op een deel van het perceel is in strijd  
met de omgevingsvisie. Er doet zich nu een kans voor om de camping weg te bestemmen, 
een kans waarvoor het nodig is om buiten de vastgestelde kaders te treden. Hiervoor moet 
maatwerk geleverd worden, waarvoor ruimte wordt gevraagd. 

2a. De onderbouwing moet inzichtelijk maken wat de meerwaarde is om meer mogelijk 
te maken dan het vastgestelde beleid toelaat.

Maatwerk is altijd uniek, er zijn geen gelijke situaties. Ieder verzoek tot maatwerk, iedere 
locatie heeft zijn eigen sterke en zwakke kwaliteiten. Ieder gebied zijn eigen waarden, 
kwetsbaarheden en doelen. Nieuwe functies kunnen een bijdrage leveren aan de versterking 
van de ruimtelijke kwaliteit en een (maatschappelijke) meerwaarde opleveren voor een 
gebied. De onderbouwing zal moeten aantonen wat die bijdrage is en in hoeverre die 
hieraan bijdraagt. Ook zal de onderbouwing moeten aantonen waarom de functie ‘wonen’ 
hiertoe het beste bijdraagt. Want alleen dan kan overwogen worden om meer mogelijk te 
maken dan de huidige bestemming toe laat.

2b. Het toevoegen van woningen is alleen aanvaardbaar om de omzetting naar natuur 
mogelijk te maken.

Het verbeteren en creëren van natuurwaarden, verhogen van de ruimtelijke kwaliteit, kost 
geld. Net zoals het niet meer kunnen exploiteren van een camping. Om dit te kunnen 
financieren wordt een kleinschalige woonvorm voorgesteld. Kleinschalig wonen (Tiny 
Houses) is een bijzondere woonvorm. In de Woonvisie is ook aangegeven dat wij voor 
nieuwe woonvormen openstaan. Tegelijkertijd geldt dat elke vorm van wonen op het 
campingterrein aan de Doornseweg 29b in het huidige bestemmingsplan is uitgesloten. In de 
uitwerking zal dan ook inzichtelijk gemaakt moeten worden dat het extra rood (wonen) voor 
Tiny Houses ten opzichte van wat de huidige bestemming toelaat, in verhouding staat tot de 
natuurwinst die wordt geboekt door de huidige recreatiebestemming los te laten. 

2c. Participatie kan tot betere plannen en meer draagvlak leiden. 
Landgoed DTH, VTW, omwonenden en de gemeente hebben doelen en wensen. Een goed 
initiatief vraagt onderlinge samenwerking en afstemming. Ook met organisaties en andere 
belanghebbenden die ermee te maken hebben. In een goed participatieproces houdt men 
rekening met elkaars belangen en heeft men respect en inleving voor elkaar. Het is 
belangrijk dat alle doelen en wensen in elkaar samenvloeien tot een zoveel mogelijk 
gedragen plan. Hierbij is een goed participatieproces belangrijk. Voor dit proces willen we 
spelregels opstellen zodat zichtbaar is hoe het participatieproces is verlopen. Een goed 
participatieproces betekent niet dat iedereen (100%) het met een plan eens moet zijn, maar 
laat wel zien wat met de doelen en wensen is gedaan en waarom bepaalde keuzes zijn 
gemaakt. De leerpunten uit dit participatieproces kunnen worden meegenomen in het nog 
vorm te geven participatiebeleid.

2d. Deze bijzondere woonfunctie moet goed geborgd worden.
De Vereniging Tiny Waterloo beoogt kleinschalig / op een kleine footprint en duurzaam 
wonen. Men gaat hierbij uit van een woonoppervlakte van circa 20 à 25 m2. Maar hoe 
behoud je een woonwens / -vorm van nu toekomstbestendig? Hoe voorkom je dat na 
verloop van tijd het woonoppervlak of de hoeveelheid van bijgebouwen wordt uitgebreid? 
Hoe los je dat op in relatie tot vergunningsvrij bouwen? Dit zijn vraagstukken waar nu nog 
geen panklaar antwoord op gegeven kan worden. Nadere studie moet uitwijzen hoe dit 
duurzaam kan worden geborgd en gehandhaafd zowel in het bestemmingsplan als 
privaatrechtelijk. 
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Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Handhaven huidige bestemming
De huidige geldende bestemming blijft gehandhaafd, te weten Bos met meervoudige 
doelstelling met de nadere aanduiding ‘camping toegestaan’. Het perceel kan jaarrond 
worden gebruikt als camping met 6 stacaravans en 50 kampeerplekken.

Tijdelijk afwijken
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent een afwijkingsmogelijkheid voor 
ander gebruik van gronden en bouwwerken. Dit kan met een tijdelijke afwijking max. 10 jaar 
(reguliere procedure) of een vergunning met een instandhoudingstermijn (zelf te bepalen) 
(uitgebreide procedure). 

Nadeel van deze optie.
Met een tijdelijke afwijking blijft de onderliggende bestemming gehandhaafd. Aan het eind 
van de periode wordt de vergunde activiteit (kleinschalig wonen) beëindigd en ‘herleeft’ de 
geldende bestemming ‘camping’ weer. Met andere woorden, dit is geen definitieve oplossing 
om de gewenste doelen te dienen. De huidige recreatieve bestemming wordt niet weg 
bestemd.

Onderzoek naar een betere locatie voor Tiny Houses binnen het landgoed
In de uitwisseling van 28 maart jl. heeft uw raad aan Landgoed DTH de vraag gesteld of er 
een andere / betere locatie binnen het landgoed denkbaar is waar het initiatief zou kunnen 
landen. In de principe aanvraag wordt hierover niet gesproken. Het is aan Landgoed DTH 
om dit nader te onderzoeken.

Risico’s
Bij de uitwerking moet worden verkend of de meerwaarde van het initiatief een legitimatie 
kan vormen voor bouwen buiten de rode contour binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Dit vraagt om overleg met en goedkeuring door de provincie Utrecht. Uiteindelijk moet een 
goede ruimtelijke onderbouwing worden geleverd.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Initiatiefnemer is aan zet om samen met omwonenden, organisaties en andere 
belanghebbenden een concreet plan uit te werken dat ten minste voldoet aan bovenstaande 
randvoorwaarden. De uitwerking zal worden voorgelegd aan de raad om de balans op te 
maken en het vervolgtraject te bepalen.

Bijlagen
 Concept principeverzoek Den Treek Henschoten en Tiny Waterloo L203760
 Vooraankondiging zienswijze omwonenden Doornseweg 29b L203773
 Antwoordbrief gemeente op vooraankondiging zienswijze omwonenden L203773
 Aanvullende reactie omwonden Doornseweg 29b L203773

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 21 mei 2019, nummer:  L213882

b e s l u i t:
1. geen bedenkingen te geven over het door het college in behandeling nemen van een 

door initiatiefnemers verder uit te werken principeverzoek voor het omzetten van de 
camping aan de Doornseweg 29b naar een natuur- en woonbestemming voor 
klein(schalig) wonen (Tiny Houses);

2. aan de uitwerking van het principeverzoek als randvoorwaarden ten minste te verbinden, 
dat:
a. aangetoond wordt dat de omzetting naar nieuwe functies in aanzienlijke mate 

bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit (natuur) en een 
(maatschappelijke) meerwaarde kent als legitimatie om meer mogelijk te maken dan 
het vastgestelde beleid toelaat;

b. het extra rood (wonen) door Tiny Houses een aantoonbaar ondergeschikt percentage 
zal zijn van de extra natuur die zal worden gerealiseerd; 

c. initiatiefnemers worden uitgedaagd de uitwerking in samenwerking en afstemming 
met bewoners en organisaties die ermee te maken hebben tot stand te laten komen;

d. onderzocht wordt of en hoe de gevraagde woonfunctie (kleinschalig wonen) naar 
‘aard en omvang’ planologisch-juridische geregeld en gewaarborgd kan worden.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2019

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