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verzoek incl. kaartje 
* conceptbesluit + 

kaartje contour-
aanpassing 

 
Onderwerp:  
Verzoek van de gemeente Leusden om ontheffing als bedoeld in artikel 4.1, lid 5 juncto artikel 9.1 van 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) ) voor aanpassing van de rode (bebouwings)contour 
aan de zuidzijde van de kern Achterveld, gemeente Leusden, t.b.v. de realisatie van circa 110 
woningen.  
 
Voorgestelde behandeling: 
ter bespreking 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Het bestuur van de gemeente Leusden wil aan de zuidzijde van de kern Achterveld 110 woningen 
buiten de rode contour realiseren als onderdeel van een totaalplan dat voor de kern Achterveld is 
opgesteld om de leefbaarheid van die kern te behouden c.q. te vergroten.  
Het totaalplan bestaat uit 3 onderdelen: 
1. herontwikkeling van het coöperatieterrein en omgeving, gelegen binnen de rode contour.  

De voormalige veevoederfabriek (kathedraal van het platteland volgens de provinciale nota “20 
vensters op industrieel erfgoed in de provincie Utrecht: een cultuurhistorische verkenning” en de 
“Nota Belvedère” zal geheel worden vernieuwd en als beeldbepalend gebouw weer zijn plek 
terugkrijgen, maar nu met een andere functie, namelijk een multifunctioneel dorpsgebouw. De 
herontwikkeling van dit gebied is uit cultuurhistorisch oogpunt belangrijk en voor de gemeente van 
elementair belang als bijdrage in het vergroten van de leefbaarheid van Achterveld. 

2. nieuwbouw van woningen, deels binnen en deels buiten de rode contour.  
De woningen (20 tot 30) die worden ontwikkeld binnen de contour zijn gelegen aan de Hessenweg. 
Door herinrichting van deze gronden en door het maken van een dorpsplein op de kruising 
Hessenweg/Jan van Arkelweg worden de voorzieningen beter zichtbaar en bereikbaar. In 2008 hebben 
wij subsidie verstrekt om het dorpsplein te realiseren. Tevens zal door de ontwikkeling van dit 
plandeel een goede stedenbouwkundige aansluiting worden verkregen op de herinrichting van de 
verrommelde zuidgrens van Achterveld, fase 1 van het plan, en de ontwikkeling van het 
nieuwbouwplan buiten de rode contour.  
Buiten de rode contour zullen circa 110 woningen worden gerealiseerd.  

3. aanleg van nieuwe natuur tussen de nieuwe bebouwing gelegen buiten de rode contour en de 
Modderbeek.  

 
Het plangebied ligt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ en heeft de bestemming ‘agrarisch 
gebied met landschapswaarden’. Bij dit bestemmingsplan is een ontwikkelingskaart opgenomen 
waarop de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van het plangebied binnen de planperiode zijn 
weergegeven. Op de ontwikkelingskaart heeft het plangebied Groot Agteveld de aanduiding 
‘zoekgebied nieuwe natuur’. Om deze beleidsdoelstelling van de gemeente en de provincie te 
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realiseren zullen de gronden die liggen tussen de grens van de te verleggen contour en de Modderbeek 
worden verkocht aan DLG. Thans worden de onderhandelingen over verkoop van de gronden gevoerd.  
Mocht er niet tot overeenstemming over verkoop van deze gronden worden gekomen dan zal de 
voorliggende ontheffingsprocedure worden beëindigd.  
 
De voorgestane nieuwbouwontwikkeling door de overschrijding van de ter plaatse aangegeven rode 
contour moet als strijdig met het provinciaal ruimtelijk beleid respectievelijk het provinciaal belang 
worden aangemerkt (verstedelijkingsambities moeten plaatsvinden binnen de rode contour). Om deze 
strijdigheid op te heffen heeft het gemeentebestuur overeenkomstig de bepalingen in artikel 9.1 van de 
PRV bij brief van 22 september 2010, verzonden 29 september 2010, een verzoek ingediend om de 
rode contour aan de zuidzijde van Achterveld op te schuiven conform bijgevoegde kaart door het 
verlenen van een ontheffing op grond van artikel 4.1 , lid 5 van de PRV.   
Vanwege de niet oppervlakte neutrale oprekking van de contour (afwijkingsbevoegdheid) moet 
formeel de Statencommissie RGW worden gehoord.  
 
Essentie / samenvatting: 
De gemeente Leusden heeft ten behoeve van de bouw van circa 110 woningen buiten de rode contour 
aan de zuidzijde van Achterveld verzocht om aanpassing van de rode contour via een ontheffing als 
bedoeld in artikel 4.1, lid 5 van de PRV. De realisatie van deze woningen staat niet op zichzelf maar 
maakt onderdel uit van een totaalplan voor Achterveld Zuid. Met realisatie van de overige onderdelen 
van het plan wordt een provinciaal belang gediend (een cultuurhistorisch waardevol gebied zal worden 
behouden, het dorpsplein zal worden ingericht waarvoor wij in 2008 subsidie hebben verstrekt en er 
zal nieuwe natuur worden aangelegd). 
Omdat er geen sprake is van oppervlakte-neutrale verlegging van de contour (touwtjesmethode) moet 
op grond van artikel 9.1, lid 6 van de PRV formeel uw Statencommissie RGW over het gemeentelijke 
verzoek om ontheffing worden gehoord.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de voorgestane aanpassing van de rode (bebouwings)contour ten behoeve van de bouw van circa 
110 woningen wordt beoogd het totaalplan te realiseren om de leefbaarheid in Achterveld te 
behouden. 
 
Financiële consequenties 
geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In onze vergadering van 14 december 2010 hebben wij het voornemen uitgesproken de door het 
gemeentebestuur gevraagde ontheffing te verlenen. Ons conceptbesluit tot ontheffingverlening en 
aanpassing van de rode contour van de kern Achterveld ligt momenteel overeenkomstig de bepalingen 
van de Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken ter inzage, tijdens welke termijn een ieder 
zienswijzen bij ons college naar voren kan brengen.  
Na afloop van de termijn van terinzageligging zullen wij een definitief besluit over het gemeentelijke 
verzoek tot ontheffing nemen met inachtneming van eventueel ingekomen zienswijzen én eventuele 
opmerkingen vanuit uw commissie. Tegen ons definitieve besluit, dat na voorafgaande bekendmaking 
6 weken ter inzage zal worden gelegd, staat voor belanghebbenden beroep bij de bestuursrechter open. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie Ruimte, Groen en Water  
Gelet op artikel 9.1, lid 6 van de PRV wordt uw commissie gehoord over het verzoek van het bestuur 
van de gemeente Leusden om via een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1, lid 5 van de PRV 
(afwijkingsbevoegdheid) de rode contour van de kern Achterveld, Leusden, in zuidelijke richting te 
verleggen.  
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Uw commissie wordt om instemming verzocht met ons voornemen om dit gemeentelijke verzoek 
overeenkomstig het bijgevoegde conceptbesluit met bijbehorend kaartje te honoreren.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


