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Bouwproject Lisidunahof, samenvatting bezwaren omwonenden. 

Ingebracht in alle Fractieoverleggen, 8 en 15 april ’19 

Locatieperspectief Lisidunahof(d.d. 14 juni 2018) 

In dit locatieperspectief wordt geen rekening gehouden met het aanzicht van de bebouwing/verkeer 

vanuit het perspectief vanuit het Zuiden, vanaf de Lisidunalaan. 

Punten die in het Locatieperspectief staan (en die dan ook vanuit de Lisidunalaan belangrijk zouden 

moeten zijn): 

- Het aanwezige groen zoveel mogelijk behouden 

- Geparkeerde auto’s zoveel mogelijk uit het zicht en  en zijn niet dominant aanwezig in het  

  omgevingsbeeld. 

- Maximum aantal woningen is geen doel op zich. Aandacht juist voor kwalitatief goede inrichting. 

Bebouwing 

Ons bezwaar betreft de bouwhoogte van Blok A.  Maximaal 3 hoog met verdiept parkeren past beter 

bij de bestaande bouwhoogte van de Ruiterhorst.   

 

Wij hebben concrete voorstellen gedaan. 

Verwissel Blok C voor Blok A. 

Dit wordt direct afgedaan als ‘te duur’. Het kost ca. 150.000 – 200.000 euro om de grond te ruilen 

tussen WSL en van Wijnen.   

Verwissel Blok B voor Blok A en maak Blok B 3 hoog. Dan staat er een relatief kleiner Blok tegenover 

de Ruiterhorst.  (Evt. kan WSL het middelste blok dan iets vergroten in aantal).  

Dit wordt door de WSL direct afgedaan als ‘qua exploitatie niet haalbaar’.  

 

Wat nu aangepast is in de meest recente tekeningen: 

- twee appartementen aan de zuidkant zijn eraf gehaald en het gebouw is iets minder breed.  

- het verbrede water aan de Zuidkant komt er niet. De huidige bomen aan de rand van de sloot  

  blijven daarmee behouden.  

Wij blijven bezwaar maken tegen een gebouw A van 4 bouwlagen.  Maak het middelste gebouw B 

het hoogst en laat de bouwhoogte naar beide kanten aflopen naar 3 bouwlagen voor A en C.  

 

Verkeer 

Toename verkeer op de Lisidunalaan.  

 

Wij hebben een concreet voorstel ingediend voor een tweede ontsluiting aan de noordzijde met als 

voordeel:   

- toename verkeer Lisidunalaan verminderen door de toename te verdelen over Noord- en Zuidzijde. 

- veel kortere verbinding met A28.  

- de meeste auto’s nemen de route naar het gebied via de B. De Beaufortweg en Hohorstlaan. 

- evt. knip in de weg binnen het gebied Lisidunahof om sluipverkeer uit te sluiten.  

 

Er zijn tekeningen gemaakt van een tweede ontsluiting. 

Deze optie wordt direct afgedaan als onnodig  en ‘te duur’.  Wij willen dit plan op tafel houden.  
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Parkeren 

- Het grote parkeerterrein aan de Zuidzijde past niet in de visie zoals beschreven in het 

Locatieperspectief.  

Daarmee wordt het huidige groene beeld vanuit de huizen aan de Zuidzijde vervangen door een 

grote parkeerplaats.  (Met geluidshinder op de late avond als personeel naar huis gaat). 

- Het aantal nieuwe parkeerplaatsen voor het vepleeghuis is te laag blijkt regelmatig (als er nu geteld 

wordt). 

 

Wij hebben concrete voorstellen ingediend voor verdiept parkeren, groen dak etc. 

 

Dit wordt direct af gedaan als ‘te duur’. Zeker voor Beweging 3.0 wordt er bij gezegd. 

Wat is de rol van de ontwikkelaars die grond van Beweging 3.0 hebben gekocht zodat het parkeren 

van het verpleeghuis allemaal op deze plek komt? Moeten zij daar dan niet in investeren zodat het 

parkeren niet dominant aanwezig is voor iedereen?  

 

Wij kennen de investeringskosten en exploitatie van het gebied niet.  Dus ‘te duur’ zegt ons niets.  

 

Overige zaken 

- Er zijn nu al enorm veel bomen gekapt (80 van de ca. 200). Waarom?, deze waren niet allemaal ziek.  

- Kan er gebouwd worden zonder (overige) bomen te kappen/beschadigen?  

- Er is ons toegezegd dat er nog extra verkeerstellingen worden gdaan.  

- Het fijnstof door verkeer Groene Zoom  moet nog gemeten worden. 

 

Proces 

Vanaf augustus  2018 (eerste presentatie) tot op heden hebben wij deze bezwaren geuit. 

Er wordt naar onze mening onvoldoende geluisterd en direct afgedaan als ‘te duur’.  

Het plan lijkt ‘in beton’ te zitten sinds de eerste presentatie in september 2018.   

Terwijl het (zo gezegd door  de ontwikkelaar van Wijnen) een ‘soort van principeplan’ was waarover 

gesproken zou worden en waarin zaken aangepast konden worden.  

 

Fractievergaderingen 15 april 2019  

Daarom vinden wij het van belang om de raadsleden van de politieke partijen zelf over onze ideeën 

en bezwaren te informeren.  

 

 

Communicatie  

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn en open te communiceren in dit proces.  

Vandaar dat wij ook de WSL en van Wijnen op de hoogte zullen stellen  dat we met de leden van de 

fracties hebben gesproken.  

Ter informatie: Dinsdag 23 april hebben we een vervolggesprek met de wethouder.  
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Bijlagen : 

- Locatieperspectief Lisidunahof d.d. 14-06-2018 

- Laatste stedebouwkundige tekening gemeente (Lisidunahof 3280, situatie 190307 pdf) 

- Ons alternatief (blok A en B aan elkaar; de appartementen zijn ons inziens te groot ingetekend) 

  Met een dergelijk alternatief kan het gebouw op grotere afstand van de Lisidunalaan komen *) 

- Tekeningen 2e verkeersroute via Madelagehof 

- Aantal voorbeelden van ‘groen parkeren’ 

 

*) Ons andere alternatief (blok A en B omruilen; het zuidelijkste blok 3 bouwlagen). Dit alternatief 

hebben wij nog niet op tekening ontvangen.   

 

Namens omwonenden,  

(contactgegevens zijn bekend bij de griffie) 



 
 
 
 

Locatieperspectief Lisidunahof 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 14-6-2018 
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1. Aanleiding: 
Van Wijnen heeft zich, samen met Woningstichting Leusden (WSL), bij de gemeente 
gemeld met een bouwinitiatief voor woningbouw op de strook ten noorden van het 
Lisidunahof complex  en de  villa Buitenhof aan de Lisidunalaan (aangekocht door 
WSL), beide daarvoor in eigendom van Beweging 3.0. Het plangebied is in een later 
stadium uitgebreid met het zogenaamde ‘toegangsgebied’ van de Lisidunahof, thans 
nog in bezit van Beweging 3.0. Het plangebied wordt verder omsloten door de 
Groene Zoom aan de westzijde, woningbouw en kantoren aan de noordzijde. De 
entree van het gebied ligt aan de zuidkant, via de Lisidunalaan. Aan de oostzijde van 
het plangebied is er (wandel)aansluiting richting het Park Princenhof. Het plangebied 
ligt binnen de provinciale rode contour. De gemeente mag dus onder nader in te 
vullen randvoorwaarden medewerking verlenen aan functiewijziging. De huidige 
bestemming is divers en kent enkele bebouwingsmogelijkheden. In het kader van de 
totale ontwikkeling van het gebied wordt voor het hele plangebied een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld. 
 
2. Doel 
Deze notitie dient om nut en noodzaak van de ontwikkeling van Lisidunahof als 
woonwijk te duiden en te kaderen. Met dit document staan de kaders en ambities 
vast voor deze ontwikkeling. Hiermee biedt het houvast voor de planuitwerking. Dit 
document zal fungeren als toetsingskader bij de beoordeling van een 
stedenbouwkundig plan + woningbouwprogramma en zal een bijlage zijn van een op 
te stellen Anterieure Overeenkomst (AO) tussen gemeente en initiatiefnemer.  
 
3. Woningbouwprogramma 
 
algemeen.  
Bij het vaststellen van de woonvisie door de gemeenteraad in 2016 is geconstateerd 
dat er in Leusden tot 2035 ruimte is voor 1.000 nieuw te bouwen woningen. De 
gemeenteraad heeft  aangegeven mee te werken aan  het versneld uitbreiden van de 
woningvoorraad (800 tot 1.200 woningen) tot 2025. Deze uitspraak maakt het in 
beleidsmatige zin mogelijk mee te werken aan het nu ter hand nemen van de 
ontwikkeling van het plangebied Lisidunahof. Uit het gemeentelijke beleid vloeit 
echter niet voort dat spoedige ontwikkeling van Lisidunahof noodzakelijk is. Bij een 
nieuwbouwlocatie dient altijd de behoefte aan de te bouwen woningen te worden 
onderbouwd door de initiatiefnemer (mede vanwege de “Ladder voor duurzame 
verstedelijking”). Temeer nu uit berekeningen blijkt dat  het aanbod aan 
nieuwbouwwoningen de (programmatische) behoefte overstijgt. 
 
Het woningbouwprogramma moet aanvullend zijn op de bestaande woningvoorraad 
in Leusden. Dit kan bijvoorbeeld zitten in het te realiseren (samenhangende) 
woonconcept, het woningtype (koopwoningen in het middensegment) en/of het 
proces van ontwikkeling van het plangebied (bijv. particulier opdrachtgeverschap). 
 
Woningbouwprogramma naar financieringscategorie. 
Sociale huur 
Als harde ondergrens geldt dat tenminste 30% van het totaal aantal woningen in de 
sociale huursector wordt gerealiseerd. WSL is de eerst aangewezen partij voor 
eigendom en beheer van de te realiseren sociale huurwoningen. 
 
Er van uitgaande dat WSL de eigenaar van de te realiseren sociale huurwoningen 
wordt, gelden hierbij de prestatieafspraken Gemeente-WSL-HLVE van 13 december 
20161. Van belang in dit verband zijn onder meer: 

                                                
1 Er zijn intussen nieuwe prestatieafspraken vastgelegd met de WSL, welke van toepassing 
zijn op dit project. 
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Afspraak 5: Bij de medewerking van de gemeente aan ontwikkeling van grotere 
locaties stelt de gemeente als voorwaarde voor de medewerking een 
minimumpercentage van sociale huur (30%) vast. 
 
Afspraak 13: WSL bouwt nieuwe woningen rollatorgeschikt , tenzij de aard van het 
project dit (op onderdelen) niet mogelijk of wenselijk maakt. WSL geeft in deze 
gevallen aan de gemeente en HLVE aan waarom de woningen niet rollatorgeschikt 
worden. WSL bouwt eengezinswoningen zodanig dat aanpassingen eenvoudig en 
daardoor relatief goedkoop kunnen plaatsvinden.  
 
Afspraak 14: WSL hanteert bij de opstelling van het programma van eisen het 
handboek Woonkeur 2015. 

 
Afspraak 15: De nieuwbouwwoningen van WSL zijn sober. Dit geldt zowel voor de 
omvang, de uitrusting, het ontwerp als de materialisering. WSL onderzoekt bij iedere 
nieuwe ontwikkeling op welke manier dit vorm kan krijgen binnen het geformuleerde 
basiskwaliteitsbeleid  
 
De nieuwe woningen die in de plaats komen van de huidige villa (eigendom WSL) 
worden in de vorm van appartementen en volledig als sociale woningbouw 
gerealiseerd. Deze woningen maken geen onderdeel uit van de verplichting minimaal 
30% sociale huurwoningen te realiseren binnen het (resterende) plangebied. 
 
Woningbouwprogramma naar doelgroepen. 
Het woningbouwprogramma moet aanvullend zijn op de bestaande woningvoorraad 
in Leusden. Dit kan bijvoorbeeld zitten in het te realiseren (samenhangende) 
woonconcept, het woningtype (koopwoningen in het middensegment) of het proces 
van ontwikkeling van het plangebied (bijv. particulier opdrachtgeverschap). Omdat de 
vrije sector huur (€750 - €1.0000) in Leusden is ondervertegenwoordigd vraagt de 
gemeente hiervoor bijzondere aandacht. 
 
De initiatiefnemer dient aan te tonen dat er behoefte is aan de nieuw te bouwen 
woningen. 
 
4. Stedenbouwkundig kader  
Kwaliteitsdragers en gebiedsidentiteit Lisidunahof 
Het plangebied Lisidunahof heeft een aantal uitgesproken gebiedskenmerken. Zo is 
er aandacht nodig voor het kwetsbaar evenwicht tussen de groene kwaliteit langs de 
Groene Zoom en woningbouwprogramma (behouden van het groen en de massa 
van de gebouwen in combinatie met het gewenste uitzicht), alsmede de 
landschappelijke inrichting van de tussenruimtes tussen de volumes. Aan de andere 
zijde van het plangebied ligt het Park Princenhof. Hier liggen kansen door het 
verbinden van het nieuw aan te leggen openbare groen met het park en het creëren 
van een nieuwe entree naar het park toe. Daarnaast vraagt het plangebied, door 
haar geïsoleerde ligging om mogelijkheden ‘open te houden’ zodat er bij toekomstige 
ontwikkelingen in de directe omgeving goede aansluitingen kunnen worden 
gerealiseerd. 
 
Gezien voorstaande dient bij de planuitwerking rekening te worden gehouden met de 
volgende randvoorwaarden en uitgangspunten: 
a. De Lisidunahof als onderscheidende plek om te wonen: de bestaande 

gebiedskwaliteiten zijn zichtbaar onderdeel van het nieuwe stedenbouwkundig-
landschappelijk concept (basisidee). Bij een onderscheidend woonmilieu worden 
ook andere dan conventionele woningtypologieën of een conventioneel 
ruimtegebruik aangemoedigd.  
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b. De Groene Zoom en Park Princenhof als locatie overstijgende kwaliteitsdragers: 
deze groene structuren vormen een belangrijk onderdeel van de collectieve 
beleving en zijn daarom een vaste waarde. Bestaande bomen en boomgroepen 
aan de zijde van de Groene Zoom worden daarom zoveel mogelijk behouden en 
ingezet ten behoeve van het realiseren van een parkachtige woonomgeving.  

c. De woningen maken samen met het aanwezige groen en bomen een prettige 
plek waar je goed kunt wonen en ontmoeten: naast een fijne woning om in te 
wonen is er ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Een verblijfsplek om 
samen te komen, waardoor en waarmee de binding met de plek en de 
verbinding met de buren wordt bevorderd. Met een nadrukkelijke relatie en 
verbinding met het aangrenzende Park Princenhof. 

d. De deelgebieden vormen onderdeel van een samenhangende (paden)structuur: 
de ontsluitingsstructuur van de locatie maakt het mogelijk dat deze op termijn 
kan worden uitgebreid. Specifiek heeft dit betrekking op de verbinding naar het 
noordelijk gelegen kavel van het bedrijfsverzamelgebouw. De ruimtereservering 
voor een verbinding is zowel bestemd voor voetgangers, fietsers als auto’s. 

e. De openbare ruimte ondersteunt en versterkt het stedenbouwkundig-
landschappelijk gebiedsconcept: conventionele woonstraten worden voorkomen. 
De geparkeerde auto’s zijn (zoveel mogelijk) uit het zicht geplaatst, en zijn niet 
dominant aanwezig in het omgevingsbeeld. Daarbij heeft het maken van zo min 
mogelijk verharding de voorkeur.  

 
Rekening houdend met de bovenstaande uitgangspunten stelt de initiatiefnemer 
behalve een stedenbouwkundig plan ook een beeldkwaliteitsplan op. 
 
Woningbouwprogramma en typologie 
Het toe te passen woningbouwtypologie wordt niet opgedragen, er zijn veel 
woningtypen denkbaar, zolang deze in samenhang met het stedenbouwkundig 
concept zijn toegepast. Oftewel een uitnodiging tot een onderscheidend en 
tegelijkertijd aantrekkelijk ruimtelijk concept met uiteenlopende woningtypologieën. 
 
Gestapelde woningbouw is voorstelbaar binnen het plangebied. Aan de zijde van de 
Groene Zoom moet worden aangetoond dat beoogde gebouwmassa’s  en het 
aanwezige groen toekomstbestendig samengaan. De gebouwmassa’s mogen daarbij 
niet groter en/of hoger worden als de ‘boomtoppen’ (maximaal 3-4 bouwlagen 
bovenop een eventuele gebouwde/verdiepte parkeervoorzieningen). De 
tussenruimtes tussen de gebouwen dienen middels een goede landschappelijke 
inpassing als groene ruimte aangemerkt  kunnen worden en niet als versteend 
gebied. Ook aan de noordzijde (direct ten zuiden van het aanwezige kantoorgebouw) 
behoort een gestapelde woonvorm tot de mogelijkheden. De ligging aan het groen, 
een zuidoriëntatie en alzijdige kwaliteit van het gebouw maken dit allemaal goed 
voorstelbaar. 
 
Voor wat betreft dichtheid geldt dat een maximum norm in dichtheid cq een 
maximum aantal woningen geen doel op zich is. Eerder wordt een juist evenwicht 
tussen woningbouwprogramma (typen en aantal) in relatie tot een kwalitatief goede 
inrichting nagestreefd.  

 
Gebiedspecifieke kwetsbaarheiden 
Het gebied is niet vrij van een aantal kwetsbaarheden die invloed hebben op het 
gebruik van de locatie en die tevens van invloed kunnen zijn op de beoogde 
woonkwaliteit. Specifiek betreft het de geluidsproductie van de Groene Zoom. Het 
toepassen van geluidswerende schermen in deze zone is echter, gezien de beoogde 
ruimtelijke kwaliteit en openheid, niet aan de orde. 
 
Beeldkwaliteit 
De beeldkwaliteit van het plan is van groot belang.  
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Bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan (SP) wordt door de 
ontwikkelende partij ook een voorstel voor een beeldkwaliteitsplan (BKP) gemaakt. 
Dit wordt tussentijds en finaal getoetst in de ARK (adviescommissie Ruimtelijke 
Kwaliteit). Tussenstappen in de vervaardiging van het BKP kunnen met de gemeente 
besproken worden op initiatief van de ontwikkelaar. Het BKP dient geschikt te zijn als 
sturings- en toetsingsdocument op beeldkwaliteit en dient ook in de ogen van ARK 
en college van B&W juiste en passende voorstellen met betrekking tot de na te 
streven beeldkwaliteit te omvatten.   
 
Na een positief advies van de ARK en een collegebesluit (tegelijk met het besluit 
over het SP) wordt het BKP als toevoeging aan het gemeentelijke welstandsbeleid 
aan de raad voorgelegd. Dit besluit dient tegelijk of eventueel voorafgaand aan een 
raadsbesluit over het bestemmingsplan plaats te vinden.  
 
5. Openbare ruimte 
Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met het actuele 
gemeentelijke HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte). Er is veel aandacht 
voor groen. Collectieve kwaliteit van speel- en ontmoetingsruimte gaat boven het 
maximeren van individuele tuinen en het voor de eigen voor- of achterdeur kunnen 
parkeren. De openbare ruimte word nadrukkelijk niet door autoverkeer en parkeren 
gedomineerd.  
 
Bij appartementengebouwen moet in het ontwerp van de buitenruimte rekening 
worden gehouden met een ondergrondse afvalcontainer voor restafval. De 
vrachtwagen moet daar in de buurt kunnen keren, zodat het achteruitrijden zo kort 
mogelijk is. Voor GFT, plastic en papier komen klico’s bij de woningen te staan. Deze 
moeten of voor het huis of op een nabij gelegen centraal inzamelpunt geleegd 
kunnen worden. Ook hier geldt dat de vrachtwagen niet hoeft te keren of zo dichtbij 
mogelijk kan keren. Bij de inrichting van de wegen in het gebied moet verder o.a. ook 
rekening worden gehouden met routes en draaicirkels van de huisvuilinzameling en 
de bereikbaarheid (waaronder draaicirkels) van de privé- en openbare 
parkeerplaatsen. 
 
Als afgesproken wordt dat de initiatiefnemer de openbare ruimte inricht en 
vervolgens overdraagt aan de gemeente, dan vindt dit plaats conform de HIOR en de 
eventuele nadere afspraken die hieromtrent worden gemaakt. 
 
6. Duurzaamheid en energetica 
Citaat uit de door raad in 2016 vastgestelde Dynamische Duurzaamheidsagenda 
Leusden 2016 – 2030:  “De ambitie is: nieuwbouw is duurzaam, dus energieneutraal 
en waar mogelijk circulair.” Als de gemeente geen eigenaar is van de grond dan 
worden de initiatiefnemers actief gestimuleerd deze ambitie te halen. Met 
energieneutraal wordt bedoeld dat een nieuwbouwlocatie zo wordt gerealiseerd dat 
er jaarrond netto geen energie van buiten nodig is. Deze ambitie is gebaseerd op de 
doelstelling om voor de gehele gemeente in 2040 energieneutraal te zijn en betreft 
dus niet alleen het gebouw gebonden energieverbruik, maar ook het gebruik 
gebonden energieverbruik.  
 
Omdat gebruik van aardgas voor woningen op termijn zal worden uitgefaseerd, 
worden de woningen zonder gasaansluiting uitgevoerd. 
 
Alle woningen zijn NOM (Nul op de Meter). Elders is al aangetoond dat dit haalbaar 
en uitvoerbaar is met economisch verantwoorde terugverdientijden. Mocht 
desondanks blijken dat de ontwikkelende partijen hier nu nog niet toe bereid zijn kan 
dat een argument zijn om de gebiedsontwikkeling uit te stellen tot het moment dat er 
wel een business case voor 100% klimaat neutrale ontwikkeling is. De gemeente is 
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bereid actief bij te dragen aan het onderzoeken van de diverse mogelijkheden en 
strategieën om tot een gasloze en klimaat neutrale wijk te komen.  
 
Grondstoffen/ cradle tot cradle 
Er is nog geen vastgesteld gemeentelijk beleid waarin beleid over circulaire 
economie, hergebruik grondstoffen mbt nieuwbouw, zijn vastgelegd. Het is echter 
wel zeer wenselijk om zo veel als mogelijk cradle to cradle te bouwen, dit draagt bij 
aan gemeentelijke en landelijke doelstellingen met betrekking tot klimaat en 
duurzaamheid. De initiatiefnemer wordt uitgenodigd zich hiervoor in te spannen en 
de gemeente is bereid actief te participeren in het zoeken naar oplossingen op dit 
terrein. 
 
7. Verkeer en parkeren  
De wegen binnen het plangebied krijgen de status erftoegangsweg (30 km-weg). De 
infrastructuur geeft ruim baan en prioriteit aan langzaam verkeer (fietsers en 
voetgangers) boven auto’s. 
 
De auto-ontsluiting van het gebied vindt plaats via de Lisidunalaan. Van belang is 
daarbij te zorgen voor een verkeersveilige aansluiting van de ontsluitingsweg van de 
nieuwe woningen op de Lisidunalaan. De kosten van aanpassing van de kruising 
komen voor rekening van de initiatiefnemers. Een tweede ontsluiting voor 
calamiteitenverkeer is noodzakelijk en moet, in afstemming met de gemeente, 
worden gerealiseerd. Ook de routes voor langzaam verkeer worden in overleg met 
de gemeente nader uitgewerkt.  
 
Parkeren 
Uitgangspunt is dat het benodigde parkeren in het plangebied zelf wordt opgelost. 
Van belang is daarbij ook de parkeersituatie (parkeerbehoefte, bezettingsgraad en 
ligging parkeerplaatsen) te betrekken van het zorgcentrum Lisidunahof. De 
parkeernormen zullen nader bepaald worden op basis van het gebiedsconcept en de 
precieze woningtypologie. Uitgangspunt hierbij is de CROW publicatie 317 
‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’, de exacte parkeernormering wordt door 
de gemeente vastgesteld.  
 
Voor zover daar sprake van is, een privé-plaats op eigen terrein (ook wanneer 
daarvan sprake is in een gebouwde parkeervoorziening) telt maximaal mee als 0,8 
parkeerplaats per plek. In deze normen is een bezoekersvraag van 0,3 parkeerplaats 
per woning verdisconteerd. Voor deze doelgroep moet parkeerruimte in het openbaar 
gebied gerealiseerd worden. Er is ruimte voor maatwerk onder de voorwaarde dat 
parkeeraanbod en parkeervraag voor de locatie als geheel met elkaar in evenwicht 
is. 
 
Het parkeren wordt zo opgelost dat dit niet dominant is in de openbare ruimte. 
 
8. Sociaal maatschappelijk 
Het is van belang om de ontwikkeling Lisidunahof zo goed mogelijk bij de 
maatschappelijke belangen en behoeftes van de gemeente Leusden te laten 
aansluiten. Hiervoor is het nodig de beleidskaders Sociaal Domein (SD) te vertalen 
naar ruimtelijk kader dat concreet voorwaarden stellend en richtinggevend is.  
 
De raad heeft in december 2016 de visie en beleidsuitgangspunten Sociaal Domein 
vastgesteld. Vooral het visie deel biedt handvaten voor ruimtelijke kaderstelling. De 
visie SD leidt tot de volgende kaders waar het project Lisidunahof aan dient te 
voldoen:  
 
Ontmoeting/Saamhorigheid: de opzet van de buurt nodigt uit tot gezamenlijk initiatief 
en ontmoeting. Het openbaar gebied versterkt de sociale cohesie en faciliteert 
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contacten tussen mensen. Het ontwerp is zodanig dat mensen worden uitgenodigd 
op elkaar te letten, elkaar te helpen en rekening te houden met elkaar. De bewoners 
zelf kunnen nader keuzes maken in gebruik/functie en dagelijks beheer van (delen 
van) de openbare ruimte. De opzet van de wijk biedt ook fysiek ruimte aan 
(door)ontwikkeling van maatschappelijke functies in de wijk. 
 
Levensloopbestendig: ouderen en gehandicapten moeten zo veel mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Elk woning toegankelijk en dus conform het handboek 
Woonkeur 2015. Veel ruimte voor specifiek levensloopbestendige woningtypes. 
Daarbij rekening houden met alle inkomenscategorieën.   
 
Toegankelijkheid: De openbare ruimte is –net als de alle woningen dat zijn- ook 
(fysiek) toegankelijk voor mensen met (een) beperking(en). De gemeente hanteert 
hierbij de algemene beleidsuitgangspunten van Agenda222. Deze uitgangspunten 
zijn op nader te bepalen wijze praktisch uit te werken, bijvoorbeeld met behulp van 
de “Toolkit Werken aan toegankelijkheid”3 
 
Gezondheid: De opzet van de wijk nodigt uit tot een gezonde leefstijl, bijv. door een 
veilige en uitdagende speelomgeving, fietsen, wandelen en sporten te faciliteren. Dit 
heeft prioriteit boven autotoegankelijkheid/parkeren voor de deur. Ongezonde 
invloeden, zoals luchtvervuiling en geluidsbelasting worden vermeden/bestreden, 
waarbij creatieve en out-of the box oplossingen welkom zijn.  
 
9. Millieu 
Geluid 
Het plangebied is geluid belast door het gemotoriseerde verkeer op de Groene 
Zoom. Aangetoond dient te worden of de geluidscontouren van de Groene Zoom leid 
tot het nemen van maatregelen om te voorkomen dat de wettelijke 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden.  
 
Als een verzoek wordt gedaan om hogere grenswaarden toe te passen wordt 
hiervoor verwezen naar het gemeentelijke beleid.  De randvoorwaarden voor het 
toepassen van hogere waarden tot een maximum van 58 dB zijn opgenomen in de 
gemeentelijke geluidnota4. Zo is als voorwaarden gesteld dat elke woning een 
geluidluwe gevel dient te hebben en er tenminste een te openen deel is in de 
geluidluwe gevel. De andere voorwaarde is dat bij nieuwbouw voor maximaal 10% 
van de toe te voegen woningen een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld tot 
het wettelijke maximum van 58 dB.  
 
Externe veiligheid 
De Groene Zoom is aangewezen als route gevaarlijke stoffen. Dit aspect dient te 
worden meegenomen in de ruimtelijke onderbouwing. 
 
Luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, flora en fauna, 
Aangetoond dient te worden dat het plan voldoet aan de normen die gesteld worden 
vanuit luchtkwaliteit. 
 

                                                
2 Agenda22 is een uitwerking van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap. Uitgangspunt is gelijkwaardigheid en gelijke mogelijkheden voor alle burgers. 
De gemeenteraad vindt Agenda22 belangrijk; het is benoemd in beleidskader Sociaal 
Domein. 
 
3 http://www.vilans.nl/docs/producten/Toolkit%20Werken%20Aan%20Toegankelijkheid.pdf 
4 Collegebesluit 2007/13563, d.d. 18 december 2007 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leusden/CVDR601970/CV
DR601970_1.html 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leusden/CVDR601970/CVDR601970_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leusden/CVDR601970/CVDR601970_1.html
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Voor zover bekend is op de locatie zelf niet eerder bodemonderzoek uitgevoerd, 
maar wel in de directe omgeving (voor het project Nieuw Princenhof, direct ten 
noorden van het plangebied). Recent bodemonderzoek dient aan te tonen dat de 
locatie geschikt is voor woningbouw. 
 
Uitgangspunt is dat de bestaande bomen in het plangebied zoveel als mogelijk 
behouden blijven en worden geïntegreerd in het nieuwbouwplan. Met name de 
bomen langs de Groene Zoom moeten ontzien worden, zodat er een groene buffer 
blijft bestaan tussen de Groene Zoom en het plangebied. Deze bomen zijn een 
belangrijk onderdeel van de gemeentelijke groenstructuur langs de Groene Zoom. 
Verder verdient de bomenrij met eiken langs de watergang aan noordkant van het 
plangebied extra aandacht. Deze bomenrij met waardevolle eiken is een belangrijk 
groenelement in het plangebied met cultuurhistorische waarde en dient ook zo goed 
als mogelijk behouden te blijven.  
 
Een quick scan flora en fauna moet in beeld brengen of er zich beschermde soorten 
in het gebied bevinden. Mogelijk moet op basis van deze quick scan nader 
onderzoek worden verricht (bijvoorbeeld naar verblijfplaatsen van vleermuizen) en 
worden bepaald welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Aandachtspunt voor het 
ontwerp is verder het natuurinclusief bouwen: het oprichten van bouwwerken en 
inrichting van de omgeving van gebouwen, zodanig dat natuurwaarden er baat bij 
hebben. De maatregelen kunnen hard zijn (bijv. nestkasten) of zacht (bijv. tuinen). 
Ook kunnen ze betrekking hebben op beschermde plant- en diersoorten of op 
algemene soorten. 
 
10. Water 
Een belangrijke, maar nog onbekende, grootheid is de hoeveelheid te realiseren 
oppervlaktewater. Conform de keur van waterschap Vallei en Veluwe moet verloren 
bergingscapaciteit in polder- en stedelijke gebieden geheel worden gecompenseerd 
binnen het plangebied. De uiteindelijk benodigde bergingscapaciteit hangt mede af 
van de geprojecteerde verhardingstoename.  
 
Initiatiefnemer draagt in het vervolgstadium zelf zorg voor de benodigde 
onderzoeken en afstemming met zowel waterschap Vallei en Veluwe als gemeente.  
 
11. Samenleving voorop (participatie &communicatie) 
De initiatiefnemer spant zich optimaal in voor draagvlak bij omwonenden. Hij betrekt 
de direct omwonenden vroegtijdig bij de planvorming, waarbij aandacht is voor welk 
type, soort, look & feel  nieuwbouwwoningen in de wijk het meeste behoefte is en 
welke wensen en aandachtspunten er zijn met betrekking tot de stedenbouwkundige 
opzet. In een verslag hiervan en uit het SP moet blijken op welke wijze er rekening is 
gehouden met de mening van deze belanghebbenden. Ook wordt beargumenteerd 
waarom eventuele bezwaren van deze direct aanwonenden niet in het 
Stedenbouwkundig Plan zijn verwerkt.  
 
Wanneer –na het sluiten van de AO met SP, Programma, BKP en toebehoren- de 
bestemmingsplanprocedure start, worden belanghebbenden hierover schriftelijk door 
de gemeente geïnformeerd. In de procedure is ruimte voor inspraak en het indienen 
van zienswijzen op het plan.  
 
12. Financiën 
Tussen de initiatiefnemer(s) en gemeente wordt een anterieure overeenkomst 
gesloten, hierin wordt ten minste vastgelegd: 
a. Alle relevante onderzoeken voor het bestemmingsplan worden in opdracht van de 

initiatiefnemer opgesteld en aan de gemeente geleverd. Het opstellen van het 
bestemmingsplan zelf (regels, verbeelding en toelichting) gebeurt in opdracht van 
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de gemeente. De kosten hiervan en de eventuele door de gemeente te betalen 
planschade worden op de initiatiefnemer verhaald. 

b. De gemeentelijke inzet en de overige door de gemeente te maken kosten wordt 
door initiatiefnemer vergoed. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de rol 
die de gemeente op zich neemt. 

 
13. Principeplan 
De gemeente beoordeeld de plannen van de initiatiefnemer op basis van een 
principeplan. Dit principeplan bestaat uit een voorlopig ontwerp met alle daarbij 
behorende documenten. Zoals beschreven in bijlage 2 ‘Vereiste voorlopig ontwerp’. 
Na een positief principebesluit kan de AO afgesloten (met het voorlopige ontwerp als 
bijlage) worden en een start gemaakt worden aan de uitwerking van het plan en de 
benodigde bestemmingsplanprocedure. 
 
Bijlagen 
1- Kaarten met ruimtelijke analyse en ruimtelijk kader 
2- Vereiste voorlopig ontwerp 
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Figuur 1 Groen dak 



 

Figuur 2 parkeren 

 

Figuur 3 verdiept parkeren 
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