
Schriftelijke vragen VVD Leusden, Stoutenburg en Achterveld
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden

Leusden, 28 maart 2022,

Geacht college,

De VVD-fractie heeft kennisgenomen van de intentie om een grondruil aan te gaan in de 
gebieden Langesteeg en Tabaksteeg-Zuid.

U geeft aan dat u met Stichting De Boom en de ontwikkelaars Heijmans/Osinga en 
Schoonderbeek een grondruil bent overeengekomen. Zo’n vier jaar geleden hebben wij hier 
met u uitvoerig over gediscussieerd, temeer omdat Schoonderbeek boos was en hier niet in 
gekend was. Het ging ook niet over het stuk grond wat in handen van Schoonderbeek was. 
De betrokken wethouder ontkende meerdere keren dat Schoonderbeek hierbij betrokken 
was en gaf aan dat Schoonderbeek niet of nauwelijks grond bezat.

De gemeenteraad is daarna niet meer geïnformeerd over dit onderwerp. Het is bijna vier 
jaar stil geweest en dan ontvangt de raad opeens dit bericht. Het lijkt de VVD goed om de 
gemeenteraad nu vooraf te informeren over hoe deze intentie tot stand gekomen is en 
daarmee niet te wachten tot bij het raadsvoorstel.

Daarom hebben wij de volgende vragen:
1. Wanneer is de ontwikkelaar Schoonderbeek wel betrokken en wat is er toen precies 

afgesproken?
2. Hoeveel groter is het oppervlak (voor bebouwing) waarover de grondruil nu gaat aan de 

Langesteeg nu precies geworden? Dus inclusief de positie van Schoonderbeek.
3. In hoeverre heeft u alle andere (agrarische) grondeigenaren betrokken bij deze ruil? Hoe 

zijn hun belangen geborgd, ook naar de toekomst toe?
4. Staat het college de ontwikkelaars nu toe de landhuizen te bouwen op de plek waar vier 

jaar geleden over gesproken werd? In hoeverre kan deze ontwikkeling een goede 
inpassing van woningbouw in het hele gebied Tabaksteeg-Zuid belemmeren?

5. Is bij de vaststelling van het voorkeursrecht voor geheel Tabaksteeg-Zuid het gebied 
waar nu over gesproken wordt een onderdeel daarvan geweest of staat dit hier los van?

6. Kan de gemeenteraad nu voor het hele gebied Tabaksteeg-Zuid een stedenbouwkundig 
plan (laten) ontwikkelen of is het voorkeursrecht voor het hele gebied alsnog ingeleverd?

7. In hoeverre heeft de gemeente(raad) nu nog de vrijheid om een goed plan te 
ontwikkelen voor Tabaksteeg-Zuid als geheel?

Juist op het moment van afscheid van huidige gemeenteraad en aantreden van de nieuwe 
gemeenteraad is het voor inwoners, ondernemers en grondeigenaren goed om te weten wat 
nu precies de status is.



Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

Namens VVD Leusden, Stoutenburg en Achterveld,
Met vriendelijke groet,

Klaas Roskam en Carlos Genders


