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Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, 
herziening Treekerweg 5

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. de agrarische bestemming om te zetten in wonen met één extra woning;
2. geen exploitatieplan vast te stellen;
3. het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Treekerweg 5 gewijzigd vast te stellen 

overeenkomstig de ambtelijke aanpassingen.

Aanleiding
Verzoek van landgoed Den Treek Henschoten om de bestemming op het perceel 
Treekerweg 5 om te zetten naar 'Wonen' met één extra woning.

Doel / Effect
De vaststelling van het bestemmingsplan is er op gericht de agrarische bestemming om te 
zetten in wonen met één extra woning.

Argumenten
1.1 Met dit plan wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken in het Convenant 

Den Treek Henschoten
In 2011 is een convenant gesloten tussen de provincie Utrecht, Den Treek Henschoten en 
de gemeente Leusden. Met dit convenant zijn afspraken vastgelegd over natuurontwikkeling, 
sloop, recreatie, landschap etc. Vanwege de totale meerwaarde op al deze onderdelen is 
ruimte geboden voor nieuwe economische dragers. Er is een bouwrecht verleend voor 2000 
m3, verdeeld over drie locaties, te weten:
a. De Hen naast Treekerweg 5 te Leusden
b. ’t Waswater ten zuiden van de Waterlooweg te Leusden en
c. Zeisterweg te Woudenberg.

Den Treek Henschoten heeft aan zijn verplichtingen voldaan. De locaties b en c zijn 
planologisch al verankerd. Met dit plan wordt uitvoering gegeven aan de derde en laatste 
locatie.

2.1 Er wordt voldoende ruimtelijke kwaliteit toegevoegd
In samenspraak met provincie, Den Treek Henschoten en de gemeente Leusden is voor de 
locatie nabij Treekerweg 5, De Hen, gekozen. Landschappelijk is de nieuwe woning op een 
goede locatie geland en op zorgvuldige wijze in het gebied ingepast. Door de situering van 
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de gebouwen zijn de beide erven verbonden met elkaar. De situering van een boomgaard 
voor het erf sluit mooi aan op de reeds bestaande boomgaard ten zuiden van boerderij De 
Hen. Ook hierdoor ontstaat een soort van afsluiting van beide erven, waardoor er versterking 
in de beleving komt van 1 erf. De zichtlijnen in het landschap blijven bewaard.

2.1 Het kostenverhaal is verzekerd door middel van een overeenkomst
Met de initiatienemer is een anterieure overeenkomst gesloten waardoor de financiële 
bijdrage voor deze ontwikkeling verzekerd is. Het vaststellen van een eenzijdig 
exploitatieplan door de gemeenteraad is daardoor niet meer vereist en daardoor kan de 
gemeenteraad besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen.

3.1 Het ontwerp bestemmingsplan is tot stand gekomen op grond van een zorgvuldige
afweging

Bij deze ontwikkeling is niet alleen rekening gehouden met de belangen van de 
initiatiefnemer; er is ook rekening gehouden met de inpassing in de omgeving. De afweging 
van deze belangen heeft geleid tot dit ontwerpbestemmingsplan.

3.2 Voor het ‘project Treekerweg 5’ is de coördinatieregeling van toepassing verklaard
Op 27 september 2018 heeft uw raad besloten de coördinatieregeling van toepassing te 
verklaren voor het ‘project Treekerweg 5’. Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning 
voor de inrit en het verkeersbesluit zijn voorbereid met toepassing van de gemeentelijke 
coördinatieregeling (art 3.30 Wro). De besluiten met betrekking tot de omgevingsvergunning 
en verkeersbesluit behoren tot de bevoegdheid van het college. Het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan behoort tot de bevoegdheid van de raad. Het college heeft het 
verkeersbesluit in zijn vergadering van 16 juli jl. vastgesteld. 

3.3 Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het bestemmingsplan, wel worden enkele 
ambtshalve aanpassingen voorgesteld.

Het ontwerp bestemmingsplan en de overige ontwerp besluiten hebben gedurende zes 
weken ter inzage gelegen. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. 
Ambtshalve is er wel een aantal aanpassingen aangebracht, zoals o.a. aanpassing van de 
cultuurhistorische aanduiding. Op de plankaart is de aanduiding ‘karakteristiek’ abusievelijk 
op de boerderijwoning opgenomen in plaats van op de voormalige veeschuur. De eigenaar 
van de woonboerderij is akkoord met de aanpassing. De aanpassingen zijn ondergeschikt 
van aard en zijn opgenomen in de bijlage ambtshalve aanpassingen.

Wel is er een verzoek ontvangen om de inrit te wijzigen. Het verzoek geeft aanleiding de inrit 
te verleggen. Over de aangepaste situering zijn alle belanghebbenden akkoord. Deze 
zienswijze betreft de omgevingsvergunning en valt onder de bevoegdheid van het college. 
Na vaststelling van het bestemmingsplan door uw raad wordt de gewijzigde 
omgevingsvergunning verleend.

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Woning nabij de beek
De eerste informatiebijeenkomst met de buurt vond plaats in april 2015. Tijdens die avond is 
een plan gepresenteerd voor het bouwen van een woning direct aan de beek. Een aantal 
omwonenden hebben alternatieve locaties aangedragen. Naar aanleiding daarvan zijn deze 
alternatieven onderzocht en afgewogen. De uitkomst was dat het plan voor een woning aan 
de beek de voorkeur genoot. De provincie had echter ernstige bezwaren tegen de gekozen 
locatie. De locatie was in strijd met provinciaal beleid.
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Risico’s
De initiatiefnemer gaat deze ontwikkeling aan voor eigen rekening en risico. Met de 
initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin de kosten van de gemeente 
zijn gedekt en het risico van planschade is ondergebracht bij de initiatiefnemer.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld worden de vastgestelde 
ambtshalve aanpassingen verwerkt en wordt het bestemmingsplan met de overige besluiten 
ter visie gelegd voor de beroepstermijn van zes weken. Na het beroepstermijn treden het 
bestemmingsplan en de overige besluiten in werking. Vervolgens zal de gemeente uitvoering 
geven aan het verkeersbesluit.

Bijlagen
1. Toelichting en regels, herziening Treekerweg 5
2. Bijlage bij regels, bijlage 1 Waardestelling Treekerweg 5
3. Verbeelding, herziening Treekerweg 5
4. Bijlagenboek, herziening Treekerweg 5
5. Ambtshalve aanpassingen

(het complete ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de landelijke 
website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0327.161-0301)
 

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 16 juli 2019, nummer:  L219489

b e s l u i t:
1. de agrarische bestemming om te zetten in wonen met één extra woning;
2. geen exploitatieplan vast te stellen;
3. het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Treekerweg 5 gewijzigd vast te stellen 

overeenkomstig de ambtelijke aanpassingen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 26 september 2019

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