
Geachte leden van Provinciale Staten,

Op 15 december 2022 zijn we bij de informatie/participatie avond van de projectontwikkelaar geweest omtrent de 
bouwplannen Rijksstraatweg 22A-24 in Leersum.

We zijn die avond erg geschrokken van de impact van dit plan voor onze leef- en woonomgeving.

Er is altijd sprake geweest dat er nooit gebouwd mocht worden omdat de zone buiten de ‘rode contour’ valt. 
Na onderzoek blijkt dat de rode zone/contour per maart 2021 is aangepast en dat het bedrijventerrein ineens binnen 
de nieuwe rode contouren valt (zie bijlage punt 1 en 2). Niemand van de omwonenden is daarvan op de hoogte 
geweest/gesteld.

Bij het nieuwe bouwplan is sprake dat er WEER een stuk buiten de rode contour is meegenomen in het plan.
En dit is juist een groen/agrarisch gebied (zie bijlage punt 3), grenzend aan de historische Engweg in Leersum. 

We begrijpen dat er gebouwd moet gaan worden alleen is er nu genoeg grond om op te bouwen, daar hoeven de 
gronden niet bij die nu buiten de rode contouren vallen. Twee jaar geleden is het al uitgebreid en waarom moet dat 
nu weer worden aangepast. 

In het stuk “Structuurvisie 2030-Groen dus vitaal” staat letterlijk:
‘Ons uitgangspunt is om bij ontwikkelingen de ‘rode’ contouren rond de dorpen NIET uit te breiden. 
In dit stuk staat ook dat dat haalbaar is tot 2030 (zie bijlage punt 5).
Ook voorafgaande aan de uitbreiding van de rode contour in 2021 stond in “Nota zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan ‘Leersum Rijksstraatweg’” dat bouwen buiten de rode contouren in strijd is 
met het raadsprogramma (zie bijlage punt 6).

Wij vinden dat als deze regels zijn vastgesteld, Gemeente en Provincie zich daar aan moeten houden. 
Het kan toch niet zo zijn dat er steeds maar buiten de rode kaders gebouwd mag worden en als er 
een projectontwikkelaar aanklopt dat de gemeente/provincie de rode contouren blijft aanpassen. 
Omwonenden zijn daar de dupe van.
Als u hiermee akkoord gaat betekent het dat eigenaren van aangrenzende gronden ook willen bouwen en dat 
opnieuw de rode contour opgeschoven dreigt te worden. Waar wordt dan de grens gesteld in het opschuiven van 
rode contouren.

We zijn van mening dat het gebied binnen de huidige rode contouren anders ingedeeld moet worden dus
kleinschaliger wordt en ook beter zal passen in de omgeving. Dit zal minder weerstand oproepen vanuit omwonenden 
en wellicht bezwaar en beroep voorkomen. 
De Engweg in Leersum is historisch en geeft een prachtig beeld van het buitengebied van Leersum (zie bijlage punt 
4). Dat beeld gaat verloren als u toestemming geeft om de rode contour wederom te verschuiven.  Nu staat er een 
enorm groot complex ingetekend door de projectontwikkelaar die de rode contouren belangrijk overschrijdt.

We weten niet of  het verzoek van de Gemeente over het uitbreiden van de rode contour al bij u ligt of  dat deze 
binnenkort volgt maar we zouden graag in gesprek willen met u omtrent uitbreiding rode contouren om vanuit het 
oog van de bewoners te kijken en niet alleen via de projectontwikkelaar die zijn zakken wil vullen en niet geeft om 
cultuurhistorie, landschappelijke waarde en omwonenden.

Wij stellen het zeer op prijs als u de tijd wilt nemen bovenstaand mee te nemen in uw overweging/besluit. 
U bent van harte welkom om bij ons ter plekke de beoogde plannen in relatie tot het huidige buitengebied 
te komen beoordelen.
Kunt u op deze mail antwoorden en ons meenemen in het proces als er een aanvraag loopt over uitbreiding 
van de rode contouren?

Met vriendelijke groet,
Kees Koudijs en Ariëla de Boom
Engweg 4
3956VS Leersum
arieladeboom@gmail.com
06-52653819



2. Aangepaste rode contour maart 2021

1. Basis rode contour



3. Het groene gebied is buiten de rode contouren

Dit is de tekening van de projectontwikkelaar die naar onze mening op 
het grijze gebied genoeg kan bouwen. Hij wil het groene gebied erbij 
maar dat is dus buiten de rode contouren.

onze woning



4. Sfeerimpressie huidige situatie.
Agrarisch buitengebied en buiten de rode contouren!



6. Uit Nota zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan ‘Leersum Rijksstraatweg’

5. Uit Structuurvisie 2030
“groen dus vitaal”


