
Inspraakreactie inwoner bij RV Pon Campus, gegevens bekend bij griffie

Gemeente Leusden T.a.v. de griffier 
In de Leusder Krant verneem ik bij het artikel “waarover vergadert de gemeenteraad en hoe kan ik 
inspreken?’” dat donderdag 17 september a.s. een informatieronde is over het Bestemmingsplan Pon 
Campus.
Onder een informatieronde wordt verstaan:
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de 
portefeuillehouder, de ambtenaar in gesprek over het raadsvoorstel. Inwoners die met de raad over de 
voorstellen willen praten, worden verzocht contact op te nemen met de griffie: griffier@leusden.nl.

Op de website van de gemeente Leusden
RV Pon Campus 
Pon heeft de gemeente gevraagd het bestemmingsplan te wijzigen voor flexibelere regels op de Pon Campus 
ten behoeve van bedrijfsactiviteiten en de (uitbreiding van) bebouwing. Het college heeft dit verzoek 
beoordeeld en hiervoor een bestemmingsplan voorbereid en in procedure gebracht. Het bestemmingsplan 
Pon Campus heeft naar aanleiding van de procedure zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn 
twee zienswijzen ingediend namens in totaal 8 omwonenden.

Op de site van Pon www.autocampusleusden.nl staat:

14 juli 2020

Door flexibiliteit slagvaardig
Het credo van Pon is: We move you to a better world. Met die belofte én met unieke producten, 
diensten en oplossingen laten we als bedrijf zien dat goed, innovatief ondernemerschap en zorg voor 
mens en milieu hand in hand gaan. Om daar effectief invulling aan te geven is een flexibel 
bestemmingsplan een voorwaarde. Tijdens een informatieavond op donderdag 17 september a.s. bij 
de Gemeente Leusden zijn ook omwonenden in de gelegenheid vragen te stellen over het plan en de 
aanvraag door Pon.

De verstrekte (of juist niet verstrekte-) informatie heeft tot vraagtekens geleid een aantal bewoners 
tegenover de Pon-locatie aan de Zuiderinslag en hebben daar de volgende vragen over:
       Waarom zijn we als omwonenden niet op de hoogte gesteld van de informatieronde? Of is het 
gebruikelijk in deze gemeente dat het beperkt gepubliceerd wordt en dat de burger onderzoek moet 
doen om de informatie te achterhalen?
       Zijn er wel omwonenden geïnformeerd over de informatieronde? (behoudens de 8 omwonenden 
die een zienswijze hebben ingediend). En zo ja, waarom hebben we daar als 
belanghebbende/omwonende geen bericht van ontvangen?
       Waarom verschilt de informatie van de gemeente en van Pon? De informatie suggereert een 
informatieavond wat in uw definitie een andere inhoud heeft!

Het verzoek van ondergetekenden is om indien mogelijk aanwezig te zijn in de raadzaal om de 
informatieronde bij te wonen. Er is vooralsnog geen behoefte om in te spreken. De zienswijze van de 
omwonende Van de Lagemaathof XX  onderschrijven we met name als het gaat om het aantal 
verkeersbewegingen van het vrachtverkeer en de geluidsoverlast en zullen we voor zover mogelijk 
ondersteunen. 

Met vriendelijke groet,

Mede namens naam bekend bij griffie
Naam bekend bij griffie
3833 HV Leusden
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