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MOTIE vreemd aan de orde van de dag 

te behandelen in de raadsvergadering d.d. 28 januari 2016 

Onderwerp: 
Thematische Structuurvisie Kantoren vs. realisatie vernieuwbouw AFAS 

De Raad, overwegende dat: 

• Op 1 februari 2016 om 14:00u in de vergadering van de Provinciale Staten een 
besluit wordt genomen over het statenvoorstel vaststelling Thematische 
Structuurvisie Kantoren (PS2016RGW01). 

• De inhoud van dit besluit, namelijk de aankondiging van het op termijn volledig 
schrappen van alle plancapaciteit voor Leusden, zeer nadelige effecten kan hebben 
voor de ontwikkeling van de huisvesting van AFAS. 

• Een mogelijk gevolg hiervan het vertrek van AFAS uit Leusden is. 
• Dit voor Leusden niet alleen een groot verlies aan arbeidsplaatsen (nu ca. 350, op 

termijn 500-600) kan betekenen, maar ook dat hiermee de leegstand juist wordt 
vergroot en ook de positieve aanzuigende werking op andere ondernemingen 
verdwijnt. 

• AFAS structureel een zeer hoge mate van lokale maatschappelijke betrokkenheid 
toont. 

• Kortom dat een mogelijk vertrek van AFAS een zeer groot verlies voor Leusden 
betekent. 

• Er tevens aanknopingspunten zijn dat er in dit statenvoorstel binnen redelijkheid 
aanpassingen kunnen worden gedaan waardoor deze nadelige effecten niet 
plaatsvinden. 

• Deze wijzigingen reeds zijn onderzocht en beschreven in een juridisch advies 
terzake. 

Verzoekt het college om: 

• Alles in het werk te stellen om Provinciale Staten ervan te overtuigen om de 
Thematische Structuurvisie Kantoren zodanig aan te passen dat de voorziene 
ontwikkeling van het AFAS Experience Centre op de Princenhof doorgang kan 
vinden. 

• De gedeputeerde en de Provinciale Staten op de hoogte te stellen van de zienswijze 
van Leusden op dit voorgenomen besluit. 

• De opvattingen en gevoelens van de volledige gemeenteraad van Leusden - waarin 
wordt uitgedrukt de zorg over het belang van de Leusdense gemeenschap - onder 
aandacht te brengen van de leden van Provinciale Staten. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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