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Definitieve gunning
realisatie van het bouw- en
woonrijp maken van
bedrijventerrein De
Buitenplaats in Leusden

Het college besluit het bouw —en woonrijp
maken van bedrijventerrein De Buitenplaats'
definitief te gunnen aan de firma Wernsen B.V.
te Terschuur.
De burgemeester besluit de wethouder
Economische Zaken, te machtigen om namens
de gemeente Leusden het uitvoeringscontract
en de definitieve gunningsbrief op 8 februari
2019 te ondertekenen.
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Advies commissie
bezwaarschriften inzake de
bezwaarschriften tegen het
besluit namens het college
van 2 oktober 2018,
inhoudende de verlening
van omgevingsvergunning
voor het bouwen van 11
woningen op het perceel
Weldamhof 1 t/m 21
(oneven) te Leusden,
alsmede het besluit van 11
september 2018,
inhoudende de verlening
van omgevingsvergunning
voor het kappen van zes
bomen op het perceel
Liniedijk tangs het
Valleipark
Regionale Energiestrategie

Het college besluit het bezwaarschrift van de
heer ing. E. ten Voorde en de heer A.J.
Oldehinkel en mevrouw A.D. OldehinkelScholte (bezwaarden), gericht tegen de
besluiten namens het college d.d. 2 oktober en
11 september 2018 ongegrond te verklaren en
de bestreden besluiten onder aanvulling van de
motivering zoals in dit advies is aangegeven in
stand te laten, een en ander met inachtneming
van de overwegingen van de commissie.
Openbaar na bekendmaking aan betrokkene

Het college besluit aan de raad voor te stellen:
1. de volgende kaders en
randvoorwaarden vast te stellen voor de
aanpak van de regionale
energiestrategie (RES):
Doel

1

1. De totstandkoming van het bod om
te komen tot een 002-reductie van
49% in 2030, de daaraan ten
grondslag liggende aanwijzing van
zoekgebieden voor verschillende
vormen van energieopwekking en
de verdere concretisering in
projecten zijn stappen om te komen
tot een energie neutrale regio
Amersfoort.
2. De regio neemt zijn
verantwoordelijkheid en doet het
Rijk een bod waarin tenminste wordt
voldaan aan de gevraagde CO2reductie van 49 % in 2030.
3. Gestreefd wordt naar een
overaanbod voor de CO2-reductie /
energieopwekking om locaties
flexibel te kunnen inzetten bij
toekomstige belemmeringen en
vanwege lokaal te maken ruimtelijke
afwegingen.
Afbakening
4. De regio voor de Regionale
energiestrategie is de regio
Amersfoort (zonder de gemeenten
Barneveld en Nijkerk). Waterschap
Vallei & Veluwe en de provincie
Utrecht nemen deel aan de
opstelling van de RES.
5. De RES houdt in een regionale
strategie voor vraag, besparing en
aanbod van hernieuwbare warmte
en elektriciteit voor de (in 2030
gerealiseerde) gebouwde omgeving.
6. De RES brengt in beeld de nodige
infrastructuur, opslag en het
duurzaam opwekvermogen van
bekende bronnen en realistische
technieken (zon, wind, hernieuwbaar
gas, geothermie).
7. De RES heeft een horizon van 2030
met een doorkijk naar 2050; de RES
wordt iedere twee jaar herzien,
zodat innovaties, nieuwe
ontwikkelingen en een gewijzigde
warmtevraag kunnen worden
meegenomen.
8. Als uit de inventarisatie van
potentiële locaties voor de opwek
van energie blijkt dat er binnen een
gemeente of gemeenten
onvoldoende mogelijkheden
hiervoor zijn, wordt bij het opstellen
van de RES en de uitwerking
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hiervan in concrete maatregelen
(aanwijzen van locaties voor
windmolens, zonnevelden en
bodemwarmte) uitgegaan van een
regionale opgave en regionale
uitwerking.
9. Voor de noodzakelijke oplossingen
om de RES inhoud te kunnen
geven, wordt in beeld gebracht waar
vigerend gemeentelijk ruimtelijk
beleid de gevraagde CO2-reductie
(van minimaal 49%) onhaalbaar
maakt.
10. De RES wordt geïncorporeerd in het
omgevingsbeleid van de gemeenten
en uiteindelijk in een
Omgevingsplan.
Participatie
11. Inbreng van stakeholders voor de
RES geschiedt via de Dia loogtafel
energietransitie.
12. Na afronding van de Dialoogtafel
wordt op regionaal niveau een
participatieproces met bewoners en
andere stakeholders (niet betrokken
zijnde bij de Dialoogtafels) gestart.
13. Besluitvorming over specifieke
invulling van locaties zal op lokaal
niveau plaatsvinden.
Rol van de gemeenteraad
14. De gemeenteraad wordt op
verschillende momenten bij de
totstandkoming van de RES
betrokken en besluit over de RES.
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Conceptbegroting 2020
AVU en begrotingswijziging
AVU 1-2019

Het college besluit:
1. aan de raad voor te stellen
a. geen zienswijze in te dienen bij de
AVU ten aanzien van de concept
AVU-begroting 2020;
b. geen zienswijze in te dienen ten
aanzien van begrotingswijziging 12019 van de AVU begroting 2019.
2. De kostenstijging in 2019 ten gevolge van
begrotingswijziging 1-2019 te betrekken bij
de najaarsnota.
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Opdracht Dialooggroepen
Strategische agenda Regio
Amersfoort

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de 3 onderwerpen
voor De Dialoog voor de Strategische
Agenda 2019-2022: Kwalitatieve
Woningbouw, Arbeidsmarkt en
Energietransitie en duurzaamheid;
2. De volgende hoofdvragen als opdracht
te geven voor de dialooggroepen:
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A. Kwalitatieve woningbouw
Kom aanvullend op wat al loopt met
voorstellen voor regionale afspraken om
te komen tot flexibele, aanpasbare,
passende en betaalbare woonruimte
voor iedereen. Houd daarbij rekening
met het karakter van de regio en de
diverse kernen in de regio.
B. Inclusieve arbeidsmarkt
Kom aanvullend op wat al loopt voor de
Regio Amersfoort met een actieplan om
in 2024 te komen tot een inclusieve
arbeidsmarkt waarbij vraag en aanbod
op elkaar aansluiten.
Deelvragen aan de dialooggroep:
•
Welke oplossingen kunnen
onderwijs, ondernemers en
overheden aandragen om de
tekorten aan passend personeel
(technisch, zorg, horeca, ICI) te
verminderen?
•
Welke innovatieve oplossingen
kunnen we bedenken om een
inclusieve arbeidsmarkt te
organiseren?
C. Energietransitie en duurzaamheid
De dialooggroep ontwikkelt aanvullend
op wat al loopt een actieplan om te
komen tot een CO2 reductie van 49% in
2030 (t.o.v. 1990).
Het actieplan geeft antwoord op de
volgende deelvragen:
•
Welke alternatieve energiebronnen
kunnen hiervoor worden ingezet?
Hoe borgen wij innovatie, kennis en
financieringsconstructies?
•
Hoe wordt draagvlak gecreëerd?
•
Hoe maken we het SAMEN
betaalbaar?
3. Per onderwerp kaders voor de
Dialooggroep mee te geven t.a.v.
proces, inhoud en financiën, zoals
beschreven onder argument 3.2.
6
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Voorstel het verstrekken
van een financiële bijdrage
aan de Rijvereniging de
Singels
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Het college besluit:
1. Een financiële bijdrage te verstrekken
aan Rijvereniging de Singels in
Achterveld van totaal: € 2.427,60
bestaande uit € 668,60 korting op de
huurprijs over het jaar 2018 en een
bijdrage groot € 1749,- bij het opruimen
van de paardenbak op de Flied 31.
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2. De tegenprestatie van de Manege de
Singels is dat de verlaatlocatie in oude
staat geheel ontruimd wordt
achtergelaten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
Leusden d.d. 5 februari 2019

-ulck Cuac/k/,directeur-secretaris
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