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: Ontwerp bestemmingsplan 'parapluplan Cultureel Erfgoed, te Leusden
: reactie op zienswijzennota

Betreft

Barneveld, 4 april 2019
Geacht college,
Van L9 oktober tot en met 29 november 2018 lag het ontwerp bestemmingsplan 'Parapluplan Cultureel
Erfgoed'te Leusden ter inzage, Het plan betreft het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten

binnen de gemeente. Namens cliënt, geitenhouderij "de Nieuwe Riet", gevestigd aan de Asschatterweg
223 ïe Leusden, hebben wij een zienswijze ingediend tegen het ontwerp. Op 1"9 maart 2019 is naar
aanleiding van de ingediende zienswijzen de 'nota van zienswijzen' gepubliceerd, Namens cliënt maken

wij van de gelegenheid gebruik om op deze nota van zienswijzen te reageren.
Reactie

Mochtiging
Allereerst werd opgemerkt dat er geen machtiging van cliënt is aangetroffen waaruit blijkt dat steller van
de zienswijze rechtmatig namens de eigenaar optreedt. Deze machtiging hebben wij derhalve bijgevoegd
als bijlage bijdeze brief.

MlPwaordestelling
Door de gemeente wordt aangegeven dat de MlPwaardestelling voldoende leidraad biedt voor de
beoordeling van de cultuurhistorische waarden in het geval van een aanvraag om omgevingsvergunning.
Dat de woning niet op de lijst behorende bij de Welstandnota 2018 staat, is geen aanleiding om het pand
nu niet te benoemen als een cultuurhistorisch waardevol object.
Naar aanleiding van deze conclusie, verzoekt cliënt het college om de bouwaanduiding van het object dan
in ieder geval aan te passen. ln het ontwerpbestemmingsplan is de gehele boerderij aangeduid als

karakteristiek, zie onderstaand figuur.
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Figuur 1: Uitsnede bestemmingsplon'Cultureel erfgoed Leusden'

De boerderij is echter flink verbouwd ten opzichte van de originele staat. De veeschuur achter het

woongedeelte is in 1975 verlengd en is van heel andere bouwstijl/ materialen. Dit is duidelijk zichtbaar op
onderstaande foto van het object. Wij verzoeken u daarom om de bouwaanduiding van dit deel van het
gebouw te verwijderen,

Figuur 2: Foto object Asschotterweg 223 te Leusden. Bron: Globespotter.cyclomedio.nl

ln de MlPwaardestelling worden verder een aantal waarden genoemd welke niet van toepassing zijn op
het object. Er wordt bijvoorbeeld genoemd dat het zadeldak met blauw Hollandse pannen als waardevol
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wordt gezien. Deze hebben echter nooit op het pand gelegen. Rond het jaar L980 is de oorspronkelijke
rieten kap van het object vervangen door sneldek-dakpannen. De benoemde cultuurhistorische waarde
van het object die na een her-waardestelling overblijven uit de lijst hebben enkel betrekking op de
voorgevel van het gebouw. Wij verzoeken u daarom tevens om de bouwaanduiding te beperken tot enkel
de voorgevel van het gebouw.

Asschatterweg 223
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Figuur 3: Aangegeven waarden object (MlPwaordestelling)

Ter aanvulling hierop is ook de dakkapel op het object later aangebracht en is duidelijk op te merken dat
deze geen cultuurhistorische waarde heeft (zie figuur 2).

Figuur 4: Zijoonzicht woning. Bron: globespotter.cyclomedio.nl

Vanwege de grote veranderingen aan het object zijn wij van mening dat het gebouw als geheelgeen
cultuurhistorische waarde voor het gebied meer heeft en de bouwaanduiding 'karakteristiek' derhalve in
zijn geheel kan worden verwijderd van het object. lndien u hier in geen geval medewerking aan kunt
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verlenen, verzoeken wij u in ieder geval om een afgebakende en duidelijke beschrijving van de
overgebleven cultuurhistorische waarden van het object in het bestemmingsplan op te nemen, zodat
duidelijk is wat bij een aanvraag om omgevingsvergunning moet worden getoetst.

Afsluiting
Mocht u naar aanleiding van deze reactie nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag van u. lk wil u
vragen zowel cliënt als ondergetekende op de hoogte te houden van het verdere procedureverloop van
het bestemmingsplan 'Parapluplan Cultureel Erfgoed'te Leusden. U kunt contact opnemen met
ondergetekende via telefoonnum mer
Hoogachtend,
V

ENEN BV

Contactgegevens zijn bekend bij de griffie
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