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   BESLUITENLIJST OPENBAAR
    VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 30 maart 2021

    aanwezig:
    burgemeester : G. Bouwmeester
    wethouder : W. Vos
    wethouder : P. Kiel
    wethouder : E. van Beurden
    directeur-secretaris : W. de Graaf-Koelewijn

NR PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT

1 KI L268277 Advies cie bezwaarschriften 
inzake het bezwaarschrift 
tegen het raadsbesluit van 
10 december 2020, waarbij 
besloten is niet mee te 
werken aan het verzoek de 
aanduiding ‘camping 
toegestaan’ van de plan-
kaart van het 
bestemmingsplan 
Buurtschappen te 
verwijderen zodat deze 
aanduiding niet meer geldt 
voor het perceel 
Doornseweg 29b

Het college besluit n.a.v. het bezwaarschrift van 
de heer R. Wouters en de heer H.M.J. Bruijns, 
directeur van ICTime Consulting & Training B.V., 
mede namens 31 omwonenden (bezwaarden), 
gericht tegen het raadsbesluit d.d. 10 december 
2020, aan de raad voor te stellen:
- de omwonenden die bezwaarden ad. 1 en ad. 
2 gemachtigd hebben en woonachtig
  zijn aan de Waterlooweg niet-ontvankelijk te 
verklaren;
- bezwaarde ad. 2 niet-ontvankelijk te verklaren 
voor zover op persoonlijke titel of na-
  mens de rechtspersoon waarvan hij directeur is 
bezwaar wordt gemaakt;
- de bezwaren ongegrond te verklaren en het 
bestreden raadsbesluit in stand te laten, een en 
ander met inachtneming van de overwegingen 
van de commissie.

Openbaar na bekendmaking aan betrokkene

2 VO L268370 Ambitiebepaling Invoering 
Omgevingswet

Het college besluit de gemeenteraad voor te 
stellen de Omgevingswet tot 1 januari 2022 
(datum inwerkingtreding) op ‘beleidsneutrale’ 
wijze in te voeren.

3 BE L267346 Jaarprogramma 2021 RUD 
Utrecht - gemeente 
Leusden inclusief 
Jaarrapportage 2020

Het college besluit:
1. het Jaarprogramma 2021 RUD Utrecht - 

gemeente Leusden inclusief de 
Jaarrapportage 2020 vast te stellen.

2. het Interbestuurlijk Toezicht en de raad te 
informeren over de vaststelling van dit 
document.
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4 BO L267856 Mandaatregeling 
crisisorganisatie Leusden

Het college besluit het besluit aanwijzing en 
mandaat crisisbeheersing gemeente Leusden 
2021 vast te stellen.

5 BE L268005 Duurzame opwek A28 Het college besluit:
1. om samen met de gemeenten Utrecht, De 

Bilt, Zeist, Soest en Amersfoort, de provincie 
Utrecht en Rijkswaterstaat de mogelijkheden 
voor verduurzaming van de A28 door de 
opwek van zonne- en windenergie verder te 
onderzoeken, uit te werken en waar mogelijk 
te realiseren;

2. de wens uit te spreken dat Rijkswaterstaat dit 
project mede namens de gezamenlijke lokale 
overheden trekt;

3. akkoord te gaan met de bijgaande 
conceptbrief aan de minister van EZK, met 
daarin het verzoek aan de minister om de A28 
op te nemen in het zogenaamde programma 
OER (Opwek Energie Rijksvastgoed), en de 
opdracht aan Rijkswaterstaat te formuleren 
om in samenwerking met lokale partijen de 
mogelijkheden voor de opwek van zonne-
energie langs de A28 verder te onderzoeken, 
uit te werken en waar mogelijk te realiseren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 30 maart 2021

directeur-secretaris burgemeester
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