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Onderwerp Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Maanwijk

Voorstel
Het college stelt u voor om:
1. geen bedenkingen te geven op het verder uitwerken van het Voorlopig Ontwerp 

stedenbouwkundig plan Maanwijk in een definitief ontwerp stedenbouwkundig plan en 
met name op het woningbouwprogramma (aantal en differentiatie) en op de keuze om de 
vereiste geluidsafscherming te realiseren in de vorm van een buitenrand met woningen;

2. aan de verdere uitwerking als voorwaarden mee te geven dat:
o de initiatiefnemer in samenwerking met de gemeente, de resultaten van het 

participatieproces met direct omwonenden en belanghebbenden (senioren) 
verder uitwerkt in het plan en dit proces met wijkbewoners voortzet gedurende de 
uitwerking van het plan;

o de initiatiefnemer, conform de uitgangspunten van de kadernota en in het 
Voorlopig Ontwerp, zorg draagt voor een hoogwaardige architectonische kwaliteit 
van de buitenrand met woningen aan de Groene Zoom; 

3. op basis van het Voorlopig Ontwerp stedenbouw het ontwerpbestemmingsplan op te 
laten stellen en in procedure te brengen. 

Aanleiding
Heijmans Vastgoed heeft zich eind 2016 bij de gemeente gemeld met een bouwinitiatief voor 
woningbouw op de locatie Maanwijk. Het plangebied betreft het “kopje van Leusden Zuid” 
(hierna Maanwijk) en wordt omsloten door de Maanweg, verlengde Groene Zoom, De Roo 
van Alderwereltlaan en de noordrand van de woonwijk Leusden Zuid. Het plangebied ligt 
binnen de provinciale rode contour. De gemeente mag dus onder nader in te vullen 
randvoorwaarden medewerking verlenen aan functiewijziging. Het college heeft de nadere 
voorwaarden verwoord in de kadernota Maanwijk uit mei 2017. De raad is destijds door 
middel van de RIB van de kadernota op de hoogte gesteld. 

In de afgelopen twee jaar is door Heijmans in overleg met de gemeente gewerkt aan een 
Voorlopig Ontwerp (VO) stedenbouwkundig plan. De raad is over de planvorming van het 
VO Stedenbouwkundig plan door middel van de RIB alsmede de Uitwisseling (november 
2018) en Informatiemarkt/-ronde (januari 2019) geïnformeerd en geconsulteerd. De 
resultaten daarvan zijn meegenomen in het VO Stedenbouwkundig plan.
Het plan maakt in totaal 120 woningen mogelijk, waarbij gezocht is naar een goed evenwicht 
tussen het woningbouwprogramma (typen en aantal) en een aantal belangrijke 
stedenbouwkundige principes zoals een harmonieuze overgang naar Leusden Zuid, veel 
aandacht voor contact en ontmoeting door gezamenlijk gebruik van groene ruimten (hofjes 
en park) en voor duurzaamheid (energie, natuur).
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De vraag aan de raad is of zij, met de kadernota als uitgangspunt, dit VO Stedenbouw (en 
specifiek de elementen woningbouwprogramma, doorlopen proces met omwonenden en 
uitgangspunten voor beeldkwaliteit van de buitenrand) onderschrijft en of hiermee de 
procedure voor het opstellen en in procedure brengen van het bestemmingsplan kan worden 
opgestart.

Reden waarom het college dit expliciet aan de raad voorlegt is dat zij vindt dat deze 
werkwijze past bij het oefenen met de toekomstige omgevingswet, waarbij de verhouding 
tussen college en raad gaat wijzigen. Met voorliggend voorstel wordt de raad  meer 
betrokken aan de voorkant van het proces. Daarmee wordt voorkomen dat zij voor de 
ontwikkeling van de Maanwijk voor een voldongen situatie wordt geplaatst bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan, zonder dat de raad zich nog heeft kunnen uitspreken over de 
hoofdprincipes in de planvorming.

Doel / Effect 

Realisatie van een duurzaam, groen en bij de behoefte passend woongebied met ruimte 
voor starters, gezinnen en senioren. Bevorderen van doorstroming binnen de Leusdense 
woningvoorraad. Het voortijdig betrekken van de raad in de planvorming voor de Maanwijk.

Argumenten
1.1 Met de ontwikkeling naar wonen wordt invulling gegeven aan het beleidskader zoals 
vastgelegd in de kadernota Maanwijk 
Het college heeft in mei 2017 de kaders vastgesteld op basis waarvan ze voornemens is om 
medewerking te gaan verlenen aan een nieuwbouwinitiatief voor Maanwijk. De kadernota is 
een locatie specifieke vertaling van generiek –al door de raad vastgesteld- beleid en vormt 
het houvast bij de verdere planuitwerking door marktpartijen. In de kadernota Maanwijk zijn 
de kaders en ambities vastgelegd die van toepassing zijn op de ontwikkeling van Maanwijk 
en randvoorwaardelijk zijn voor aanpassing van de bestemming van het gebied. Op basis 
van dit kader heeft Heijmans Vastgoed de planuitwerking opgepakt. De kadernota heeft 
gefungeerd als toetsingskader bij de beoordeling van het VO stedenbouwkundig plan. Het 
plan  voldoet aan de ruimtelijke, programmatische en participatieve aspecten uit de 
kadernota.

1.2 De afwijkingen van het kader leiden tot een betere stedenbouwkundige kwaliteit en een 
meer divers woningprogramma 
In het plan wordt op 2 punten afgeweken van de kadernota. Er is gekozen om geen 
geluidswand, -scherm of geluidwal toe te passen, maar langs de Groene Zoom de 
afscherming te realiseren door middel van woningen. Met deze keuze ontstaat een duidelijke 
buitenrand aan de zijde van de Groene Zoom met daarachter een luw en informeel 
woonmilieu. Stedenbouwkundig gezien past dit bij Leusden Zuid dat zich op meerdere 
plekken naar ‘buiten’ manifesteert, terwijl Leusden (Centrum) op veel plaatsen juist wat meer 
verborgen achter groenwallen is gelegen en naar binnen is gekeerd. 
Door deze keuze is ruimte ontstaan om het aantal woningen te kunnen verhogen tot 
maximaal 120 woningen en deze ophoging te benutten voor extra huurwoningen en 
woningen in de goedkope en middeldure koopklasse. Daarmee wijkt het plan dus af van de 
in de kadernota opnemen 90 woningen, maar houdt het zich wel aan de in de kadernota 
opgenomen ‘Leusdense dichtheid’ van 25 woningen /ha en neemt de diversiteit in het 
woningprogramma toe. 
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1.3 Er is behoefte in de markt voor woningbouw
In de Woonvisie 2012-2022 van de gemeente Leusden is aangegeven dat het streven is om 
tot 2025 nog 800 tot circa 1.200 woningen in de gemeente te realiseren, waarvan 60 tot 80% 
bedoeld is voor gezinnen. Met het diverse woningbouwprogramma voor de Maanwijk wordt 
ruimte geboden aan gezinnen, starters en senioren en wordt de doorstroming binnen de 
Leusdense woningvoorraad bevorderd.

2.1. Het stedenbouwkundig plan is na een intensief participatieproces tot stand gekomen
In de afgelopen twee jaar is tussen Heijmans, stedenbouwkundige, gemeente, direct 
omwonenden en belangengroepen gewerkt aan een stedenbouwkundig plan. De resultaten 
van de bijeenkomsten met direct omwonenden alsmede senioren uit Leusden Zuid zijn 
meegenomen in het opstellen van het VO Stedenbouwkundig plan en zullen nu verder in de 
uitwerking vormgegeven (moeten) worden. 
Na de behandeling van het VO Stedenbouw wordt geheel Leusden-Zuid/Tabaksteeg nader 
geïnformeerd en wordt een tweetal informatie-dialoogavonden georganiseerd. 
In het tot nu toe gevolgde participatieproces is actief op de wensen uit de directe omgeving 
ingegaan en is, als niet of niet volledig aan wensen kan worden voldaan, goed besproken 
waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Deze lijn van een intensief participatie proces wordt 
ook in de verdere fases van het proces gevolgd. De gemeente zal daarbij een nadrukkelijke 
rol spelen en gezamenlijk met initiatiefnemer optrekken om deze gevolgde lijn van het 
participatieproces voort te zetten. 

2.2 De ligging van de bebouwing aan de Groene Zoom vraagt om een kwalitatief 
hoogwaardige architectonische opgave 
De bebouwing langs de Groene Zoom vormt de entree tot de kom van Leusden en zal 
daarom een representatieve uitstraling moeten krijgen. Dit vraagt om een kwalitatief 
hoogwaardige uitwerking. Het college is zich daar terdege van bewust en heeft dat ook 
specifiek in de Kadernota als uitgangspunt op laten nemen. Gedurende het proces tot het 
VO stedenbouw is dit een repeterend kwaliteitsvraagstuk geweest. Dat heeft geresulteerd in 
de uitgangspunten als opgenomen in het VO stedenbouw. Zoals gebruikelijk in dit soort 
processen wordt na het VO stedenbouw de architectonische kwaliteit van de bebouwing in 
het gehele plangebied verder uitgewerkt. De ARK is akkoord met de in het VO stedenbouw 
opgenomen uitgangspunten. Het college en de ARK zien er op toe dat er op elementen een 
aanscherping plaatsvindt van de architectonische opgave om voor de ARK een nog iets 
explicieter toetsing- en sturingskader te hebben. Daarmee wordt zicht en grip gehouden op 
de nagestreefde (architectonische) kwaliteit van het plan.

3. De huidige bestemming maakt realisatie van het voorgenomen plan niet mogelijk
De huidige bestemming van de gronden in het plangebied is agrarisch. Om de verandering 
van het plangebied Maanwijk naar wonen mogelijk te maken is daarom een aanpassing van 
het  bestemmingsplan nodig. De procedure voor het nieuwe bestemmingsplan start met de 
ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan. Voornemen is om dat direct na de 
zomervakantie te starten. Aan deze formele start van de informatievoorziening is informele 
communicatie en een intensief proces met omwonenden voorafgegaan, met name in het 
kader van het stedenbouwkundig plan. Aan het begin van de ter visie legging wordt een 
inloopavond over het plan en ontwerpbestemmingsplan gehouden.   

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Het Voorlopig Ontwerp stedenbouw is na intensief overleg tot stand gekomen. Zowel intern 
als met de ontwikkelende partij om te komen tot randvoorwaarden die passend zijn bij de 
locatie. Gedurende het proces zijn diverse alternatieven (onderdelen) in beeld geweest, 
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maar die zijn in de afweging van de belangen van de verschillende partijen minder passend 
bevonden dan het voorliggende voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan. 

Risico’s
1. Momenteel wordt nog onderhandeld tussen gemeente en Heijmans Vastgoed over 

de anterieure overeenkomst. Bij het vrijgeven voor ter inzagelegging van het 
Ontwerpbestemmingsplan door het college moet de anterieure overeenkomst 
ondertekend zijn. Anders kan de economische uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan niet worden aangetoond en kan het ontwerpbestemmingsplan niet 
in procedure worden gebracht. 

2. De ontwikkeling van een Voorlopig Ontwerp stedenbouw op een locatie naast een 
bestaande woonwijk maakt dat er stedenbouwkundige keuzes zijn gemaakt waar niet 
iedereen het mee eens hoeft of kan zijn. Dat is afhankelijk van ieder afzonderlijk 
belang van een omwonende en inherent aan een proces om te komen tot een 
nieuwe woonwijk op deze locatie.  Door de verschillende persoonlijke belangen is het 
risico aanwezig dat een enkele omwonende bezwaar en beroep aantekenen en dat 
hierdoor de doorlooptijd van de het proces en de proceduretijdsduur toeneemt. Het 
risico  ligt daarbij met name bij Heijmans Vastgoed. Het risico voor de gemeente is 
beperkt.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Heijmans Vastgoed is aan zet om samen met de gemeente, omwonenden, organisaties en 
andere belanghebbenden het Voorlopig Ontwerp verder uit te werken tot Definitief Ontwerp. 
Tevens zal Heijmans Vastgoed het ontwerpbestemmingsplan opstellen en in procedure 
brengen. De procedure van het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting na de 
zomervakantie starten.

 Bijlagen
 Kadernota Maanwijk
 Voorlopig Ontwerp Stedenbouw Maanwijk

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 28 mei 2019, nummer:  L214755

b e s l u i t:

1. geen bedenkingen te geven op het verder uitwerken van het Voorlopig Ontwerp 
stedenbouwkundig plan Maanwijk in een definitief ontwerp stedenbouwkundig plan en 
met name op het woningbouwprogramma (aantal en differentiatie) en op de keuze om de 
vereiste geluidsafscherming te realiseren in de vorm van een buitenrand met woningen;

2. aan de verdere uitwerking als voorwaarden mee te geven dat:
o de initiatiefnemer in samenwerking met de gemeente, de resultaten van het 

participatieproces met direct omwonenden en belanghebbenden (senioren) 
verder uitwerkt in het plan en dit proces met wijkbewoners voortzet gedurende de 
uitwerking van het plan;

o de initiatiefnemer, conform de uitgangspunten van de kadernota en in het 
Voorlopig Ontwerp, zorg draagt voor een hoogwaardige architectonische kwaliteit 
van de buitenrand met woningen aan de Groene Zoom; 

3. op basis van het Voorlopig Ontwerp stedenbouw het ontwerpbestemmingsplan op te 
laten stellen en in procedure te brengen. 

Besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2019

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