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Geachte college- en raadsleden, 

 
Recentelijk heeft het college van de gemeente Leusden de nieuwe woonvisie openbaar gemaakt. De 
nieuwe woonvisie van de gemeente Leusden gaat in op 

- de woningvraag in de gemeente Leusden en; 
- hoe de gemeente daar in de komende jaren op wil inspelen. 

 
In de aanloop naar de nieuwe woonvisie heeft de gemeente aandacht besteed aan het in kaart 
brengen van de woonbehoeftes van de Leusdenaren. Uit het woonwensen onderzoek uit 2019 blijkt 
dat er binnen de gemeente Leusden een relatief grote behoefte is aan hofjeswoningen, woon-
zorgcomplexen en duurzame woonvormen (autarkisch wonen en tiny houses). 
 
In de concept woonvisie lezen we echter dat de gemeente slechts beperkt in wil spelen op deze 
behoeften. Wij vinden het spijtig te vernemen dat het college voornemens is om slechts zeer beperkt 
ruimte te bieden voor bijzondere en collectieve woonvormen. Naast het negeren van de wensen van 
haar eigen inwoners, neemt de gemeente hiermee ook afstand van haar standpunt uit het 
collegeprogramma, waarin zij stelde inwoners te willen ondersteunen in het vinden van nieuwe en 
eventueel tijdelijk woonvormen. Tot slot loopt Leusden straks achter op andere gemeenten in de 
provincie Utrecht. Gemeente Amersfoort, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Nijkerk, zijn allen bezig met het 
ruimte bieden aan collectieve woonvormen en/of het opstellen van beleid daarvoor.  
 
De redenatie om terughoudend te zijn deze nieuwe, betaalbare en bovenal maatschappelijk 
verantwoorde woonvormen toe te staan, is ons niet helder. In deze brief zetten we op een rij hoe de 
gemeente haar beloftes en ambities op dit gebied waar kan maken en daarmee ruimte maakt voor 
collectieve woonvormen*. 
 
*Onder collectieve woonvormen verstaan wij woningen waarin de bewoners in meer of mindere mate 
voorzieningen met elkaar delen.  Dat varieert van een gemeenschappelijke tuin tot een gezamenlijk huishouden. 
Ook qua bouw zijn er veel collectieve woonvormen mogelijk zoals erfdelen, een hofjeswoning, wooncoöperatie 
of tiny house collectief. Oftewel van landelijk tot grootstedelijk. Ruimte voor collectief wonen 
vertegenwoordigd. wooncollectieven die (al dan niet in samenwerking met professionele partijen) door de 
bewoners worden vormgegeven,  (op)gebouwd en beheerd. Zie voor een overzicht: 
https://ruimtevoorcollectiefwonen.nl/wat-zijn-wooniniatieven-voor-burgers/ 
  

https://ruimtevoorcollectiefwonen.nl/wat-zijn-wooniniatieven-voor-burgers/
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1. Sluit aan bij wensen en behoeften Leusdenaren, zet flink in op collectieve woonvormen 
 
Het onderstaande figuur laat het resultaat zien van het woonwensen onderzoek uit 2019 waarin ook 
alternatieve woonvormen zijn meegenomen. Al deze woonvormen hebben één gemeenschappelijke 
deler: ze zijn collectief, er is een bepaalde mate van gedeelde voorzieningen en men heeft oog voor 
elkaar. Aanvullend daarop, ligt er een behoefte onder om als inwoner meer betrokken te zijn bij het 
ontwerp van de woning en de woonomgeving. 
 

 

Figuur 1: Restultaten vragenlijst onderzoek alternatieve woonvormen 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat er binnen de gemeente Leusden behoefte is aan collectieve 
woonvormen. In heel Europa neemt de behoefte en daarmee ook het aantal collectieve 
woonvormen toe. In de landen om ons heen ligt het percentage van collectieve woonvormen op 
circa 5%. Hier zijn de woon-zorgcomplexen nog niet in meegenomen. Platform31 ondersteunt deze 
woonvormen, waaronder wooncoöperaties, van harte. 
 
Voor de gemeente Leusden zou dit betekenen dat zeker 1.500 van de 30.000 inwoners collectief 
willen wonen, waarvan 50% 50+ en 50% jonger dan 50. Om het aanbod aan te laten sluiten bij de 
behoefte betekent dit dat er de komende tijd meer geïnvesteerd zou moeten worden in collectieve 
woonvormen. 

- Corporatiebestuurder Bernard Smits: ‘Er is een derde weg tussen koop en huur: de 
collectieve woonvorm’ | De Volkskrant 

- In opkomst: met een groep een huis bouwen en dan van jezelf gaan huren | NOS 
- Platform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio - Platform31 en 

wooncoöperaties  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corporatiebestuurder-bernard-smits-er-is-een-derde-weg-tussen-koop-en-huur-de-collectieve-woonvorm~b6da34ac/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corporatiebestuurder-bernard-smits-er-is-een-derde-weg-tussen-koop-en-huur-de-collectieve-woonvorm~b6da34ac/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://nos.nl/artikel/2380662-in-opkomst-met-een-groep-een-huis-bouwen-en-dan-van-jezelf-gaan-huren
https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/platform31-en-wooncooperaties
https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/platform31-en-wooncooperaties
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2. Kijk naar alle doelgroepen, van jong tot oud, alleenstaand en gezinnen. 
 
De gemeente Leusden biedt daar nu eerste mogelijkheden voor, door beleidsruimte te maken voor 
collectieve woonvormen die bijdragen aan langer zelfstandig wonen, ofwel hofjeswoningen en 
woonzorgconcepten. Hiermee neemt de gemeente Leusden een belangrijke stap om tegemoet te 
komen aan de behoefte aan hofjeswoningen en woonzorgconcepten. Door slechts ruimte te bieden 
voor collectieve woonvormen die vergelijkbaar zijn met hofjeswoningen en woonzorgconcepten, is 
de gemeente echter niet in staat om in de gehele behoefte aan collectieve woonvormen te voorzien. 
Hofjeswoningen en woonzorg zijn belangrijk, maar vormen slechts een deel van de behoefte en 
passen niet bij één ieder zijn persoonlijkheid. Zoals hierboven beschreven speelt de wens naar 
betaalbare en collectieve woonvormen bij alle leeftijden. Wij vragen de gemeente daarom om de 
jongeren en gezinnen, de starters en de middeninkomens niet te vergeten! 
 
Daarnaast brengen collectieve woonvormen een verhuisbeweging op gang, waarmee er 
gezinswoningen vrij komen voor gezinnen en starterswoningen voor starters. 
 
 

3. Draag bij aan verhuisbewegingen, collectieve woonvormen in alle wijken 
 
U wilt gaan bouwen voor senioren. Senioren zijn gehecht aan hun omgeving en verhuizen niet graag. 
Als ze verhuizen, dan het liefst binnen de eigen wijk. Het beste resultaat bereikt de gemeente als er 
in verschillende wijken van Leusden collectieve woonvormen voor ouderen worden ontwikkeld 
waarin de wensen en de behoeftes van deze doelgroep zoveel mogelijk worden meegenomen. Bouw 
niet alleen voor de laagste inkomens. Hierdoor zullen alsnog veel verhuisgeneigde senioren buiten de 
boot vallen. 

 
Een recent voorbeeld zijn de sociale woningen op locatie van ‘t Palet. Hier zouden appartementen 
komen en een aantal senioren uit het oude gedeelte van Leusden Zuid waren zeer geïnteresseerd om 
hun eengezinswoning te verruilen voor een appartement. Maar toen deze alleen voor sociale 
huurders beschikbaar kwamen, was hun eengezinswoning te veel waard om überhaupt in 
aanmerking te kunnen komen voor een appartement. 

 
Ga met de senioren in gesprek en bouw woningen op maat. 
 
 

4. Stel concrete criteria op voor kleinschalige woonvormen zoals tiny houses 
 
In de nieuwe woonvisie geeft het college aan de beweging naar kleinere woonvormen te 
respecteren. Vanuit een ‘zorg voor elkaar’ gedachte maar ook vanuit duurzaamheidsoverwegingen 
vindt het college deze woonvormen ‘sympathiek. Het college geeft echter aan bang te zijn dat dit 
soort woonvormen leiden tot een onevenredig ruimtegebruik. 
 
Wij willen het college erop wijzen dat deze aanname niet onderbouwd is. Wel onderbouwd is de 
trend dat het aantal alleenstaanden groeit en tevens de vraag naar kleinere woningen groeit. 
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Kleinschalige woonvormen zoals tiny houses hoeven niet tot onevenredig ruimtegebruik te leiden. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het project Olstergaard in Olst (https://wonen.olst-
wijhe.nl/olstergaard). Kleinschalig wonen leidt misschien gevoelsmatig tot onevenredig 
ruimtegebruik. De mensen die kiezen om kleinschalig te wonen, maken in veel gevallen heel bewust 
de keuze om kleiner te gaan wonen, zodat er op de kavel meer ruimte voor groen overblijft. Minder 
steen en meer groen dus. Aanvullend daarop kan dit groen ook een dubbele functie hebben. Denk 
aan een groene uitstraling voor de hele wijk, het verminderen van hittestress, vergroten van de 
biodiversiteit en meer ruimte voor regenwaterinfiltratie. 
 
Wij verzoeken de gemeente Leusden om in de woonvisie 2021-2025 meer ruimte te bieden voor 
collectieve woonvormen in al hun diversiteit, inclusief tiny houses. Dit kan op zowel gemeentelijke 
grond als particuliere grond. 

 
Om als gemeente voldoende sturing te kunnen geven op deze woonvorm, adviseren we de 
gemeente concrete criteria op te nemen onder welke voorwaarde kleinschalige woonvormen op een 
positief besluit kunnen rekenen zoals: 

- Het initiatief draagt bij aan langer of aan eerder zelfstandig wonen; 
- Het ruimtegebruik (van zowel de woning, buitenruimte, parkeerplaatsen en infrastructuur) is 

niet groter dan een gemiddelde woning in Leusden; 
- Het initiatief draagt bij aan betaalbaar wonen; 

 
Ga met de bewoners en initiatieven in gesprek, ga op bezoek bij andere gemeenten en kom samen 
tot werkbare criteria te komen. Gemeente Bronkhorst is daarin een mooi voorbeeld. De gemeente 
stelt heldere criteria, heeft een duidelijk loket voor initiatieven, heeft vaste beoordelingsmomenten 
en is duidelijk over de kosten. 

- https://www.bronckhorst.nl/home/afwegingscriteria-woningbouwinitiatieven_46445/ 
- https://www.streekgids.nl/gemeente/meer-mogelijkheden-voor-woningbouw-in-

bronckhorst/ 
 
 

5. Benut bestaand vastgoed beter 
 
Denk naast nieuwbouw ook aan het beter benutten van bestaand vastgoed. Bijvoorbeeld het 
omvormen van bedrijfspanden of maatschappelijk vastgoed naar wonen, het splitsen van bestaande 
woningen (https://www.st-soj.nl/) en erfdelen. Het zou mooi zijn als enkele van dit  soort projecten 
ook in samenwerking met collectieven zouden kunnen worden opgepakt.  
 

  

https://wonen.olst-wijhe.nl/olstergaard
https://wonen.olst-wijhe.nl/olstergaard
https://www.bronckhorst.nl/home/afwegingscriteria-woningbouwinitiatieven_46445/
https://www.streekgids.nl/gemeente/meer-mogelijkheden-voor-woningbouw-in-bronckhorst/
https://www.streekgids.nl/gemeente/meer-mogelijkheden-voor-woningbouw-in-bronckhorst/
https://www.st-soj.nl/
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6. Stel concrete criteria op voor collectieve woonvormen in het buitengebied 
 
In de concept woonvisie wordt nauwelijks tot niet gesproken over wonen in het buitengebied. 

 
Zoals u weet staat de agrarische sector in Nederland staat voor grote uitdagingen. Voorbeelden 
hiervan zijn verdroging, de stikstofproblematiek, het gebrek aan bedrijfsopvolging en leegstand. 
Tegelijkertijd ligt er ook een ambitie om het areaal natuur en ruimte voor duurzame energie te 
vergroten. Agrariërs worstelen met hun voortbestaan terwijl de vraag naar woningen, waaronder in 
het landelijke gebied, toeneemt. Met het kleinschalig toestaan van collectieve woonvormen in het 
landelijk gebied ontstaat een win-win situatie, namelijk: 

- Het beter benutten van leegstand; 
- Tegengaan van verrommeling en (mogelijke) ondermijning; 
- Impuls voor de leefbaarheid; 
- Nieuwe verdienmodellen voor het vitaal houden van het landelijke gebied 

 
Meerdere gemeenten in Nederland hebben inmiddels beleid opgesteld voor wonen in het landelijke 
gebied. Ook de provincie Utrecht is bezig met het opstellen van een programma voor collectieve en 
andere woonvormen en wil meer ruimte gaan creëren voor wonen in het buitengebied. In 
afwachting van het programma is de provincie al bereid om actief mee te denken met gemeenten op 
dit vlak. 

 
Wij verzoeken u om ook voor collectieve woonvormen in het landelijk gebied concrete criteria op te 
stellen waar initiatieven op getoetst kunnen worden. Te denken valt aan: 

- Het initiatief draagt bij aan een leefbaar buitengebied; 
- Het initiatief draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied (dat wil zeggen, het 

initiatief laat zien hoe het past in het Leusdens landschap en hoe het een verbetering geeft 
aan de huidige plek. Dit kan zijn meer biodiversiteit, bijdragen aan duurzame energie, 
bijdragen aan circulaire economie, bijdragen aan cultuurhistorie, etc); 

- Het initiatief is kleinschalig. Maximaal ## woningen. 
 
Tot slot verzoeken we u om de ruimte voor ruimte regeling anders te gaan definiëren. In het huidige 
beleid mag er voor één verwijderde stal, één woning teruggeplaatst worden (aldus de betreffende 
ambtenaar). Dit leidt alleen tot een grote, dure woning voor één huishouden. U kunt ook denken aan 
een regeling waarin er beoordeeld wordt op oppervlakte of volume. Bijvoorbeeld: 

- Bij omvorming van agrarische bestemming naar woonbestemming, worden bedrijfspanden 
vervangen door woningen. Het oppervlak aan nieuw toe te voegen woningen is maximaal 
##% van het oppervlak van de verwijderde bedrijfspanden. Minder steen en meer groen. 

 
 

7. Maak concreet hoe de gemeente gaat samenwerken met bewonersinitiatieven 
 
In de concept woonvisie zien we niet terug hoe de gemeente wil gaan samenwerken met bewoners 
en burgerinitiatieven op het gebied van wonen. Dat verbaast ons want er hebben de afgelopen jaren 
verschillende burgerinitiatieven bij de gemeente aangeklopt die graag met de gemeente samen 
willen werken aan andere woonvormen. 
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Als mede-aanleiding om geen ruimte te bieden voor andere collectieve woonvormen, stelt het 
college in de nieuwe woonvisie dat dergelijke projecten doorgaans een lange adem behoeven, 
waarbij veel overleg nodig is om tot een (financieel) haalbaar plan te komen. 

 
Op dit moment duren dergelijke processen lang (maar zeker niet langer dan een gemiddeld 
bouwproces door een ontwikkelaar) omdat ze volledig tot stand worden gebracht door bewoners die 
tegen de stroom in moeten zwemmen. Initiatieven ondervinden op dit moment onvoldoende 
medewerking binnen de verschillende lagen van de gemeente (bestuur, gebiedsontwikkeling, beleid). 

 
Wanneer de gemeente open staat voor projecten met bewoners en helder is over de criteria 
waaraan ze moeten voldoen, kan een proces veel sneller. Daarnaast hoeven andere woonvormen 
zeker niet alleen door bewoners ontwikkeld te worden. Ook ontwikkelaars en corporaties kunnen 
collectieve woonvormen bouwen, al dan niet in samenwerking met bewoners. Waar het ons om gaat 
is dat de gemeente bouwt voor haar bewoners. Dat kan alleen door met elkaar in gesprek te gaan en 
te blijven. Dit zal leiden tot kwalitatief betere woningen, die beter aansluiten op de behoefte van de 
bewoners en waarbij tevens ruimte is om naar elkaar om te kijken. 

 
Wanneer gewenst, gaan wij hier graag nader met u over in gesprek en helpen wij u om hier nader 
invulling aan te geven. 
 
 
Hoogachtend, 

 
Namens Ruimte voor Collectief Wonen 
 
Liezelotte Nagtegaal 
Rik Olde Loohuis 
Jorrit Dortland 
 


