
Raadsvoorstel

Zaaknummer L241644
Datum raadsvergadering 16 april 2020
Portefeuillehouder H.A.W. van Beurden

Onderwerp Voorbereidingsbesluit Cultuurhistorisch waardevolle 
objecten

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. het voorbereidingsbesluit ‘Cultuurhistorische waardevolle objecten Leusden’ (met 

identificatienummer NL.IMRO.0327.247-0101) vast te stellen; 
2. in het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat het op grond van artikel 3.7, lid 4 

Wet ruimtelijke ordening verboden is om bouwwerken binnen het gebied waarvoor het 
voorbereidingsbesluit geldt te wijzigen(te slopen); 

3. in het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat het verbod als bedoeld onder 2. niet 
geldt voor:
a. gewoon onderhoudswerk, onder voorwaarde dat de detaillering, profilering en 

vormgeving van het bouwwerk of object daarbij niet wijzigen;
b. (gedeeltelijke) sloop in het kader van werkzaamheden genoemd in artikel 2 van 

bijlage II van de Bor;
c. (gedeeltelijke) sloop die noodzakelijk is vanuit (bouw)veiligheid, of;
d. (gedeeltelijke) sloop die geen aantasting van de waarde als beschreven in de bijlage 

‘Beschrijving cultuurhistorisch waardevolle objecten' tot gevolg heeft.
4. in het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij een 

omgevingsvergunning kunnen afwijken van het bepaalde onder 2. als het belang van de 
aanvrager bij (gedeeltelijke of volledige) sloop van het cultuurhistorisch waardevolle 
object in redelijkheid voor dient te gaan boven het cultuurhistorisch belang van het 
(gedeeltelijke of volledige) behoud van het cultuurhistorisch waardevolle object.

5. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na 
bekendmaking ervan.

Aanleiding
Het ontwerp(paraplu)bestemmingsplan Cultureel Erfgoed heeft tot en met 31 januari jl. ter 
inzage gelegen. Hierop zijn vijftien zienswijzen binnen gekomen. Gelet op de maatregen die 
zijn ingesteld om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) tegen te gaan is 
besluitvorming over het bestemmingsplan uitgesteld. Het is door de ingestelde maatregelen 
namelijk niet mogelijk om een publiek debat te voeren over het raadsvoorstel, met ruimte 
voor insprekers. Dit is wel gewenst gelet op de maatschappelijke en politieke aandacht die 
het plan voor cultureel erfgoed in Leusden heeft (gekend).

Om de periode te overbruggen, totdat het wel mogelijk is om het publieke debat te voeren, 
wordt de raad voorgesteld om een voorbereidingsbesluit te nemen. Hiermee wordt  in deze 
aankomende periode voorkomen dat objecten die de gemeente wil aanmerken als 
cultuurhistorisch waardevol object gesloopt worden en/of dusdanig van uiterlijk worden 
veranderd dat daarmee de cultuurhistorische waarden verdwijnen. 
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Doel / Effect
Het doel is om gedurende de periode dat de maatregelen i.v.m. het coronavirus van kracht 
zijn te voorkomen dat ongewenste (gedeeltelijke) sloop plaatsvindt van cultuurhistorisch 
waardevolle objecten. Waardoor cultuurhistorische waardevolle elementen van Leusden 
verdwijnen. 

Het voorbereidingsbesluit heeft in principe dezelfde werking als de sloopregeling die is 
opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Net als in de beoogde regeling zijn in het 
besluit uitzonderingen beschreven wanneer zonder vergunning sloopwerkzaamheden plaats 
kunnen vinden en onder welke voorwaarden het college medewerking verleent bij plannen 
voor het slopen van cultuurhistorisch waardevolle elementen. 

Argumenten
1. Een voorbereidingsbesluit is een instrument om ontwikkelingen binnen een bepaald 

gebied te beperken.
Een voorbereidingsbesluit is een middel dat de raad kan inzetten op het moment dat zij het 
plan heeft om nieuw beleid te ontwikkelen dat vertaald wordt in een bestemmingsplan. Met 
een voorbereidingsbesluit geeft de Wet ruimtelijke ordening specifieke mogelijkheden om 
activiteiten (bouwen/wijzigen/slopen) te beperken als die mogelijk in strijd zijn met het 
beoogde nieuwe beleid. 

In dit geval wordt het voorbereidingsbesluit ingezet om het zondermeer slopen van 
cultuurhistorisch waardevolle objecten/elementen te voorkomen. Voor deze mogelijk 
ongewenste activiteiten is een omgevingsvergunning nodig, waardoor het gesprek kan 
plaatsvinden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het behoud van het cultureel 
erfgoed. Het voorbereidingsbesluit heeft een werking van één jaar, de verwachting is dat dit 
voldoende tijd overbruggingstijd biedt tot het  moment dat de raad  een (publiek) debat kan 
voeren, mede op basis van de inbreng van insprekers, en zo een goed afgewogen besluit 
kan nemen over de bescherming van het cultureel erfgoed in Leusden.

2. In het voorbereidingsbesluit dient aangegeven te worden welke werkzaamheden binnen 
het besluitgebied niet uitgevoerd mogen worden, in dit geval het wijzigen (slopen) van 
een (beoogd cultuurhistorisch waardevol) bouwwerk.

Voor het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt (de ‘footprint’ van de bouwwerken 
die aangemerkt worden als cultuurhistorisch waardevol object) wordt opgenomen dat aan 
deze bouwwerken niet zonder een omgevingsvergunning sloopwerkzaamheden uitgevoerd 
kunnen worden.

3. Om geen onnodige vergunningslast te creëren kunnen bouw-/sloopactiviteiten die 
noodzakelijk zijn of geen aantasting zijn van de cultuurhistorische waarden zonder 
omgevingsvergunning plaatsvinden.

In het voorbereidingsbesluit zijn ook uitzonderingen op te nemen waarbij de verplichting voor 
het aanvragen van een omgevingsvergunning komt te vallen. In dit geval is dat bij 
onderhoudswerkzaamheden, noodzakelijke sloopactiviteiten in het kader van 
bouwveiligheid, sloop activiteiten in relatie tot vergunningsvrije bouwwerken en indien er bij 
sloopactiviteiten geen sprake is van het slopen/verwijderen van cultuurhistorische waarden 
(zoals opgenomen in de bijlage bij het voorbereidingsbesluit).

4. Het kan zijn dat het belang van de aanvrager redelijkerwijs voor gaat op het belang van 
het behoud van de cultuurhistorische waarden.
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In het voorbereidingsbesluit kan ook worden aangegeven onder welke voorwaarden 
medewerking aan een omgevingsvergunning kan worden verleend, terwijl daarbij wel sprake 
is van strijdig gebruik van dat wat  in het voorbereidingsbesluit is bepaald. In dit geval gaat 
het om het verbod van sloopwerkzaamheden aan/van cultuurhistorische objecten. Het 
college kan medewerking verlenen aan sloop als daarbij het belang van de eigenaar groter 
is dan het belang van het behoud van de beschreven cultuurhistorische waarden. Dat belang 
kan bijvoorbeeld zijn het verduurzamen van het object (indien dat niet op een andere 
economisch verantwoorde wijze mogelijk is).

5. Het voorbereidingsbesluit moet bekendgemaakt en (openbaar) beschikbaar gesteld  
worden, zodat het voor een ieder zichtbaar is.

Het voorbereidingsbesluit moet gepubliceerd te worden. Het besluit wordt gepubliceerd in 
het (digitale) gemeenteblad en in de Staatcourant. Daarnaast komt het besluit ook op 
ruimtelijkeplannen.nl, hiermee is het voor een ieder zichtbaar die dit platform raadpleegt om 
de lokale planologische mogelijkheden te bekijken. Het voorbereidingsbesluit treedt in 
werking op de dag ná publicatie, en heeft een werking van maximaal één jaar.

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Een alternatief scenario is om in de overbruggingsperiode tot besluitvorming in de raad  
géén voorbereidingsbesluit te nemen. Dan bestaat de mogelijkheid voor eigenaren 
cultuurhistorisch waardevolle objecten die van waarde zijn voor het vertellen van het verhaal 
van Leusden zomaar gesloopt worden en verdwijnen.

Risico’s
Besluitvorming door de raad op het parapluplan voor het cultureel erfgoed dient binnen één 
jaar plaats te vinden. Na één jaar komt het voorbereidingsbesluit van rechtswege te 
vervallen. 

Plan van aanpak / Tijdsplanning
16 april 2020 Raadsbesluit voorbereidingsbesluit
20 april 2020 Publicatie voorbereidingsbesluit
21 april 2020 Voorbereidingsbesluit in werking

Bijlagen
Voorbereidingsbesluit, met kaart en ‘Beschrijvingen Cultuurhistorische waardevolle objecten’

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 31 maart 2020, nummer: L241644.

b e s l u i t:
1. het voorbereidingsbesluit ‘Cultuurhistorische waardevolle objecten Leusden’ (met 

identificatienummer NL.IMRO.0327.247-0101) vast te stellen; 
2. in het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat het op grond van artikel 3.7, lid 4 

Wet ruimtelijke ordening verboden is om bouwwerken binnen het gebied waarvoor het 
voorbereidingsbesluit geldt te wijzigen(te slopen); 

3. in het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat het verbod als bedoeld onder 2. niet 
geldt voor:
a. gewoon onderhoudswerk, onder voorwaarde dat de detaillering, profilering en 

vormgeving van het bouwwerk of object daarbij niet wijzigen;
b. (gedeeltelijke) sloop in het kader van werkzaamheden genoemd in artikel 2 van 

bijlage II van de Bor;
c. (gedeeltelijke) sloop die noodzakelijk is vanuit (bouw)veiligheid, of;
d. (gedeeltelijke) sloop die geen aantasting van de waarde als beschreven in de bijlage 

‘Beschrijving cultuurhistorisch waardevolle objecten' tot gevolg heeft.
4. in het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij een 

omgevingsvergunning kunnen afwijken van het bepaalde onder 2. als het belang van de 
aanvrager bij (gedeeltelijke of volledige) sloop van het cultuurhistorisch waardevolle 
object in redelijkheid voor dient te gaan boven het cultuurhistorisch belang van het 
(gedeeltelijke of volledige) behoud van het cultuurhistorisch waardevolle object.

5. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na 
bekendmaking ervan.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 16 april 2020

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