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Met dit jaarverslag geeft het adviesteam verantwoording aan het college van burgemeester 
en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Leusden van haar werkzaamheden en 
advisering. 
Het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is een samengevoegde welstands- en 
monumentencommissie. Het ARK adviseert in een onafhankelijke rol het bestuur, gevraagd 
en ongevraagd, over ingrepen in de fysieke leefomgeving waarbij welstand/ruimtelijke 
kwaliteit en cultuurhistorie/monumenten betrokken zijn. Voor deze adviezen hanteert de 
ARK de door de gemeente opgestelde beleidscriteria naast de van overheidswege opgelegde 
eisen en criteria. Het ARK is geformaliseerd in het Reglement voor het adviesteam ruimtelijke 
kwaliteit 2018. 
Met de invulling van het adviesteam voldoet de gemeente Leusden aan de wettelijke eisen 
en beschikt het team over deskundige leden met kennis en ervaring op alle relevante 
terreinen. 
De leden van het adviesteam doen het advieswerk in het besef dat ruimtelijke kwaliteit een 
breed begrip is dat meer inhoudt dan architectuur van het betreffende bouwwerk. 
 
Monumenten in Leusden 
In Leusden zijn 99 objecten aangewezen als rijksmonument. Hiervan zijn 7 objecten 
archeologisch rijksmonument. 
De gemeente heeft 17 objecten beschermd als gemeentelijk monument. Gemeentelijke 
monumenten worden alleen aangewezen met toestemming van de eigenaar, zoals in de 
Erfgoedverordening 2018 is gesteld. 
Eigenaren van gemeentelijk monumenten worden in hun streven het gebouwde object in 
stand te houden door de gemeente ondersteund door de in 2015 ingestelde subsidieregeling 
gemeentelijk monumenten. 
 
 

Organisatie en werkwijze ARK 
Samenstelling Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit 
De leden van het ARK zijn afkomstig uit diverse disciplines. Hierdoor is het mogelijk vanuit 
kennis en ervaring op alle relevante invalshoeken naar een plan te kijken. 
De leden worden benoemd conform artikel 4 van het Reglement Adviesteam Ruimtelijke 
Kwaliteit Leusden 2018. 
In 2021 bestond het adviesteam uit de volgende personen: 
 
Dhr. J. van Laarhoven: welstandsarchitect (op basis van inhuur door gemeente Leusden) 
Dhr. W. van Kooij:   afgevaardigde namens de Historische Kring Leusden 
Dhr. L. van Doeveren:   (restauratie) architect 
Dhr. D. Grootendorst:  landschapsarchitect en stedenbouwkundige 
 
Ondersteuning vanuit de gemeente: 
Dhr. E. Tolboom:   contactmanager vergunningen 
Mw. D. Vader:    beleidsadviseur cultureel erfgoed 
 
Wanneer dit noodzakelijk geacht wordt voor een ingediend plan, kan het ARK expertise van 
buitenaf raadplegen. 
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Mandaat en werkwijze 
Het mandaat van het adviesteam, alsook de werkwijze, zijn vastgelegd in het Reglement 
adviesteam ruimtelijke kwaliteit Leusden 2018.  
Bouwplannen tot een maximum van € 300.000 zijn bij mandaat verleend aan de 
contactmanager vergunningen. 
 
 
Vergaderingen en bezoeken 
Het ARK vergadert in principe één keer in de vier weken in het Huis van Leusden, of via de 
digitale omgeving Teams. De vergaderingen zijn openbaar tenzij een onderwerp, 
commissielid of de secretaris vraag om een besloten (deel van de) vergadering. 
De leden van het adviesteam kunnen een initiatiefnemer/architect verzoeken ter vergadering 
het plan toe te komen lichten. De initiatiefnemer/architect kan hier ook zelf om verzoeken 
bij de contactmanager vergunningen. Indien noodzakelijk gaan de leden ter plaatse kijken 
voor de beoordeling.  
Na de bespreking van het plan legt het ARK haar oordeel vast in een advies gericht aan 
burgemeester en wethouders. Hierbij wordt een negatief advies inhoudelijk gemotiveerd. 
Het adviesteam geeft bij voorkeur haar adviezen in vooroverleg of aan het begin van het 
vergunningenproces, om de initiatiefnemer zo duidelijk mogelijk aan te kunnen geven wat de 
te bewandelen weg is naar een succesvol plan. Elk uitgebracht advies is maatwerk. 
Het gecombineerde adviesteam welstand en monumenten heeft als voordeel dat er één 
gezamenlijk advies richting de opdrachtgever/initiatiefnemer gaat. 
 
Voor sommige aanvragen is niet het advies van het gehele adviesteam nodig maar kan het in 
mandaat worden afgehandeld. Deze aanvragen zijn afgedaan door de welstandsdeskundige 
en de personen van vergunningverlening van de gemeente Leusden. 
 
In de gevallen dat er tussentijdse adviezen gedaan zijn of er niet voldoende agendapunten 
waren dat een volledige vergadering noodzakelijk was, is er raadpleging van de leden van het 
team geweest via de email. 
De ambtelijke ondersteuning van het ARK zorgt ervoor dat de leden van allerlei zaken rondom 
monumenten in Leusden op de hoogte worden gesteld. 
 
In 2021 hebben de vergaderingen door de maatregelen rondom Covid-19 online 
plaatsgevonden en zijn er nauwelijks fysieke bijeenkomsten of werkbezoeken geweest. 
 
 
Adviezen en aanvragen 
Omgevingsvergunning monument: 
Heiligenberg 5: bruggen 
 
Overige adviezen: 
Op 1 januari 2022 is het voor de gemeenten in Nederland verplicht een adviescommissie 
ruimtelijke kwaliteit te hebben ingesteld. Hiervoor is het noodzakelijk een verordening op te 
stellen. De leden van het adviesteam hebben in 2021 actief bijgedragen aan de inhoud van 
deze verordening. Begin 2022 zal de gemeenteraad een besluit nemen over deze verordening. 
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Ooievaarshorsterweg 6: uitbreiding cultuurhistorisch waardevolle woning. 
Arnhemseweg 80: voorgenomen bouw van extra woning 
Oude Rijksweg 6-8: bestemmingsplanwijziging 
Hamersveldseweg 71: bestemmingsplanwijziging/herontwikkeling met als onderdeel de 
verbouwing van de cultuurhistorisch waardevolle boerderij 
Hamersveldseweg 136: herontwikkeling historisch boeren erf 
Asschatterweg 219: ruimte voor ruimte-regeling bij cultuurhistorisch waardevolle boerderij 
Langesteeg 6: herbouw/restauratie schaapskooi 
Tekst goedkeuren beoogd gemeentelijk monument Leusderend 6, landhuis. 
 
 
Uitwerking monumentenbeleid 
• In 2021 is geen gemeentelijk monument aangewezen.  
• Cultuurhistorisch waardevolle objecten binnen de gemeentegrens zijn geborgd in het 

paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed 2020 en vallen daarmee onder de regels van 
dit plan. Onder andere bij Langesteeg 6, herbouw/restauratie van de schaapskooi, is 
getoetst aan de regels van dit bestemmingsplan. 

  Huidige staat van de schaapskooi aan de Langesteeg 6 en impressie herstelde kooi 
 
• De uitreiking van de Erfgoedprijs heeft, net als voorgaande jaren 2019 en 2020 niet 

plaatsgevonden. 
 
 

Historische Kring Leusden (HKL) 
Met de HKL worden nauwe contacten onderhouden. Dhr. W. van Kooij is afgevaardigde 
namens de HKL in het adviesteam en heeft in zijn hoedanigheid een verbindingsfunctie. 
Hierdoor zijn de lijntjes kort. 
De kennis en deskundigheid van de HKL met betrekking tot de lokale geschiedenis, is van 
grote waarde. Er is waardering voor de inzet van de HKL, zeker in deze moeilijke periode met 
alle beperkende maatregelen, voor behoud en bewustwording van het (cultuur)historische 
erfgoed. 
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Open Monumentendag (OMD) 
Door het ontbreken van structureel beschikbaar gesteld budget, is er in de gemeente geen 
ruimte om de OMD te organiseren.  
 
 
Vooruitblik 2022 
• Het is de bedoeling het beleid om gemeentelijke monumenten aan te wijzen voort te 

zetten. 
• In de adviezen die het adviesteam uitbrengt zal rekening gehouden worden met de 

implementatie van de Omgevingswet. 
• In 2022 zal opvolging worden gezocht voor dhr. W. van Kooij die aan het einde van zijn 

zittingsperiode is gekomen. Het adviesteam wordt nauw betrokken bij de werving en 
selectie van een nieuw teamlid. 

• In navolging van de verordening zal het adviesteam een reglement van orde/werkwijze 
opstellen en dit ter besluitvorming voorleggen aan het college van burgemeester en 
wethouders. 

 
Ook in 2022 blijft het adviesteam zich inzetten om de kwaliteit op het gebied van welstand 
en ruimte te waarborgen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de waarden van 
monumenten en cultureel erfgoed bij ingrepen in de fysieke leefomgeving. 
Dit jaarverslag is goedgekeurd in de vergadering van het ARK op 9 mei 2022. 
 


