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Onderwerp: Bouwhoogte woongebouw A project Hof van Liz

Geachte xxx,

Op maandag 12 april jl. stuurde u, na eerder mailcontact met de gemeentelijk projectleider, 
wethouder Van Beurden een mailbericht waarin u uw zorgen uit ten aanzien van de bouw 
van het zogenaamde woongebouw A in het project Hof van Liz. Daarnaast heeft u, samen 
met de xxxx, op donderdag 15 april jl. een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Op 
diezelfde donderdag heeft wethouder Van Beurden telefonisch met u over uw zorgen 
gesproken en u aangegeven dat er een nog schriftelijke reactie zou volgen op uw schrijven. 
Deze reactie treft u hierbij aan.

Samengevat zien wij dat uw zorgen vooral de bouwhoogte van woongebouw A betreffen. U 
heeft (terecht) waargenomen dat er geen sprake zal zijn van een half verdiepte 
parkeergarage en komt daardoor tot de veronderstelling dat het gebouw een hogere 
bouwhoogte zal krijgen. In uw brief aan de gemeenteraad spreekt u uit dat wij daarmee de 
betreffende afspraken en bepalingen in het bestemmingsplan niet zullen nakomen.

Het klopt dat de parkeervoorziening onder woongebouw A slechts iets verdiept wordt 
aangelegd, ongeveer 30 cm onder het maaiveld. Wij hebben met deze wijziging ingestemd 
omdat in de verdere uitwerking van dit gebouw het dieper aanleggen van de 
parkeervoorziening en het tegenaan van ‘opdrijven’ in verband met de hoge grondwaterdruk 
met een forse kostenstijging gepaard zou gaan. Met deze kostenstijging zou de financiering 
van woongebouw A voor de Woningstichting Leusden onder druk komen te staan.

In het bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte opgenomen, waarbij sprake is van een 
variërende bouwhoogte. Zoals besproken mag de bebouwing aan de zijde van de 
Ruiterhorst minder hoog worden (maximaal 13 meter), dan aan de andere zijde van het 
woongebouw (maximaal 16 meter). Het woongebouw A wordt nergens hoger dan in de 
regels in het bestemmingsplan is vastgelegd, in de omgevingsvergunning blijft de maximale 
hoogte van het woongebouw onder de 16 meter.



Met het oog op de beeldkwaliteit die wij graag in het nieuwe woongebied willen terugzien, 
hebben wij (onder andere) als doelstelling opgenomen om zo veel mogelijk de auto’s uit het 
zicht te parkeren. Deze doelstelling is in de toelichting op het bestemmingsplan inderdaad 
uitgewerkt in ‘half verdiept parkeren’ onder de woongebouwen. De wijze waarop dat 
gerealiseerd moet worden, maakt geen onderdeel uit van de bestemmingsplanregels. Het is 
wel onderdeel van het beeldkwaliteitsplan, dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Het 
beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
(ARK). De ARK heeft de omgevingsvergunning van woongebouw A getoetst. Zij heeft daarbij 
instemmend geadviseerd op het bouwplan maar wel enige kritische kanttekeningen geplaatst 
bij het ‘beperkt verdiept’ parkeren. 

Met de ontwikkelaar hadden wij, om onder andere het streefbeeld van het uit het zicht 
parkeren van auto’s te bereiken, al afgesproken dat de parkeervoorziening onder 
woongebouw A zorgvuldig landschappelijk wordt ingepast door middel van een uitgewerkt 
inrichtings- en beplantingsplan. Deze afspraak over de landschappelijke inpassing zal nu 
worden aangepast aan de ‘beperkt verdiepte’ uitvoering van de parkeervoorziening. Wij 
zullen op deze aanpassing toezien om zo dit aspect van de beeldkwaliteit in het nieuwe 
woongebied toch zoveel mogelijk recht te doen. De ontwikkelaar zal met deze inpassing 
beginnen zodra de bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

Wij hopen dat wij met deze brief uw zorgen hebben kunnen wegnemen. Wij hebben deze 
reactie aan u ook in afschrift naar de gemeenteraad verzonden.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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