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   BESLUITENLIJST OPENBAAR
    VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 9 november 2021

    aanwezig:
    burgemeester : G. Bouwmeester
    wethouder : W. Vos
    wethouder : P. Kiel
    wethouder : F. van der Vegte
    directeur-secretaris : W. de Graaf-Koelewijn

NR PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT

1 VE L286660 Verhogen taakstelling 
vergunninghouders i.v.m. 
herverdeling Utrechtse 
Heuvelrug

Het college besluit:
1. in te stemmen met het verzoek van 

Utrechtse heuvelrug en de provinciale 
regietafel om de nog vast te stellen 
taakstelling van de perioden 2022-2 en 
2023-2 te verhogen met 1 vergunninghouder 
per periode ten behoeve van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug; 

2. de overeenkomst met Utrechtse heuvelrug 
die hierop toeziet aan te gaan. 

2 VO L286514 Intentieovereenkomst 
fietsinfrastructuur

Het college besluit in te stemmen met 
ondertekening van een intentieovereenkomst 
over de realisatie van diverse 
fietsinfrastructuurprojecten. 

Openbaar na bekendmaking aan betrokkene

3 VE L284078 Participatieraad 
(Benoeming Nieuw Lid)

Het college besluit de volgende persoon te 
benoemen als lid van de Participatieraad 
Leusden:
Mevrouw G. Gosenshuis.

Openbaar na bekendmaking aan betrokkene

4 AANGEHOUDEN

5 KI L286583 Verkoop politiebureau 
gunningsfase aanbesteding

Het college besluit:
1. de gunningsfase van Europese niet-

openbare aanbesteding ten behoeve van 
verkoop van een perceel grond met opstallen 
en verdere toebehoren (het politiebureau) 
plaatselijk bekend De Twijnderij 32 te 
Leusden te doorlopen op basis van het in 
bijlage 1 bijgevoegde 
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aanbestedingsdocument met bijlagen, in het 
bijzonder de daarbij behorende beoordeling 
(criteria en onderlinge weging).

2. wethouder van dit project namens het 
college de verkoopovereenkomst te laten 
ondertekenen.

6 BO L281364 Biezenkamp, plan voor 
oplossen knelpunten

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met het plan voor het 

aanpakken van de belangrijkste knelpunten 
in de Biezenkamp, te weten:

a. overlast van auto’s, scooters en 
snelle fietsen (speedpedelecs) en 
hangjongeren op het plein van de 
Biezenkamp;

b. overlast door parkeren en halen-
brengen in omgeving 
kinderdagverblijf Villa Blanca;

En daarnaast het voortouw te nemen in het 
overleg met LidL over de overlast door 
bevoorrading

2. daarvoor de maatregelen te nemen zoals 
verwoord in het bijgaande advies bestaande 
uit:

a. inzet van 2 camera’s met 
bijbehorende werkzaamheden;

b. plaatsing bebording;
c. verbeteren en aanbrengen van een 2-

tal laad- en losplaatsen (ter hoogte 
Marcuskerk en Tolplaats);

d. fietsmarkering over het hele plein;
e. dicht zetten van doorgang 

parkeerplaats Hamersveldseweg- 
voetgangersgebied met beplanting;

f. instellen van een scooter- en 
brommer parkeerverbod;

g. diverse kleine ingrepen,  waarbij 
zoveel mogelijk gebruik wordt 
gemaakt van groenvoorzieningen;

h. samenwerking met andere partners 
en prioriteit  voor handhaving

3. eind 2022 te evalueren of de belangrijkste 
knelpunten voldoende zijn verminderd en te 
beslissen of aanvullende maatregelen en 
inzet van formatie nodig zijn;

4. voor de uit te voeren maatregelen de 
volgende financiële middelen beschikbaar te 
stellen:

a. een budget in 2022 ad. € 89.300 voor 
diverse aanpassingen in het 
openbaar gebied in en rondom de 
Biezenkamp en deze ten laste te 
brengen van het begrotingsresultaat 
2022;



Zaaknummer L262550 Pagina 3

b. een investeringskrediet ad. € 30.000 
voor de aanschaf van 2 camera’s en 
de hieruit voortvloeiende 
kapitaallasten vanaf 2023 ad. € 6.000 
ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat;

c. een structureel budget vanaf 2023 
voor de kosten van het 
onderhoudscontract van de camera’s 
ad. € 7.200 en deze ten laste 
brengen van het begrotingsresultaat;

5. begrotingswijziging 2022-1003 vaststellen;

én besluit: 
6. in de handhavingsuitvoering de prioriteit van 

de Biezenkamp te verhogen en daarvoor een 
plan te maken.

7 VO L286471 Najaarsnota 2021 Het college besluit de raad voor te stellen:
1. de Najaarsnota 2021 vast te stellen;
2. het voorlopig positieve begrotingsresultaat 

van de Najaarsnota 2021 van € 466.400 toe 
te voegen aan de algemene reserve 
basisdeel;

3. de algemene reserve flexibel deel vanuit de 
algemene reserve basisdeel tijdelijk aan te 
vullen met een bedrag van € 600.000 en dit 
bedrag in 2022 weer terug te storten in de 
algemene reserve basisdeel;

4. de volgende begrotingswijzigingen vast te 
stellen: 1018, 1019, 1020, 1024, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 
1041 en 3022;

5. de volgende (aanvullende) kapitaalkredieten 
beschikbaar te stellen:
- € 66.500 voor minicontainers 

papierinzameling;
- € 106.000 voor papierinzameling bij 

hoogbouw;
- € 288.000 voor verbouwing Smederij 

voor consultatiebureau;
- € 46.800 voor MFC Atria;
- € 25.500 voor hybride vergadermiddelen;
- Verlaging van het krediet voor 

telefooncentrale met € 65.000.

8 VO L286969 Actualisatie beheerplan 
‘IBOR – uitgaven groot 
onderhoud en vervanging 
kapitaalgoederen openbare 
ruimte 2021-2032’

Het college besluit de raad voor te stellen :
1. de actualisatie van het beheerplan ‘IBOR – 

uitgaven groot onderhoud en vervanging 
kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-
2032’ vast te stellen;

2. de egalisatievoorziening groot onderhoud in 
overeenstemming te brengen met het 
geactualiseerde beheerplan groot onderhoud 
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2021 – 2032 per 2021, en hierbij te besluiten 
tot:
a. het aanhouden van een saldo van € 4,6 

miljoen in de egalisatievoorziening groot 
onderhoud;

b. het instellen van een nieuwe 
bestemmingsreserve 
“vervangingsinvesteringen openbare 
ruimte” per 2021, met een startsaldo van 
€ 1,0 miljoen;

c. het instellen van een nieuwe 
bestemmingsreserve “vernieuwing 
openbare ruimte” per 2021, met een 
startsaldo van € 6,0 miljoen;

d. het beschikbaar stellen van een 
structureel budget van € 50.000 voor 
kleine verkeerskundige aanpassingen 
per 2022 ten laste van de 
begrotingsruimte.

9 AANGEHOUDEN

10 VE L285373 Ontwerpbestemmingsplan 
Holm

Het college besluit:
1. zeven vrijstaande woningen te ontwikkelen 

op de voormalige schoollocatie van De Holm 
conform kader dat is vastgesteld door de 
raad op 21 april 2021;

2. de bestemmingsplanprocedure te starten 
door het ontwerpbestemmingsplan De Holm, 
met nummer NL.IMRO.0327.279-0301, ter 
inzage te leggen voor zienswijzen.

11 VO L285785 Vaststelling Regionaal 
Mobiliteitsprogramma 1.0 
(RMP 1.0)

Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud van het 

Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP 1.0)
2. de raad hierover te informeren via de 

raadsinformatiebrief. 

12 VE L286182 Vaststelling 
uitnodigingskader zonne- 
en windenergie

Het college besluit in te stemmen met het 
“uitnodigingskader zonne- en windenergie” en de 
raad voor te stellen:

1 Het “uitnodigingskader zonne- en 
windenergie” vast te stellen. En daarmee 
duidelijkheid te geven over de 
voorkeursvolgorde qua locaties voor het 
opwekken van zonne-energie op gebouwen 
buiten de bebouwde kom en bij de snelweg, 
aangrenzend aan de kernen en (agrarische) 
bebouwing en in het buitengebied, middels 
het toepassen van een zonne-ladder;

2 Hiermee tot en met 2023 ruimte te geven om 
20 hectare zonne-energie op te wekken, en 
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dit verdeeld over de drie eerste treden van 
de zonneladder op de volgende wijze:

o Trede 1: streven  naar minimaal 5 
hectare zonnepanelen te realiseren in 
de “ja-graag”-gebieden. Dit zijn buiten 
de bebouwde kom onder andere de 
daken, te overdekken 
parkeerplaatsen en stroken langs de 
snelweg.  

o Trede 2: streven naar 10 hectare in 
de “ja-mits” gebieden, waarbij het om 
kleine zonnevelden gaat tot maximaal  
1 ha. Dit zijn gebieden aan de rand 
van bedrijventerreinen, rondom de 
kernen waar al sprake is van wat 
vermenging van functies en binnen of 
aansluitend op een agrarisch 
bouwblok mits als aanvulling op zon 
op dak. 

o Trede 3: maximaal voor 5 hectare 
ruimte in de “nee-tenzij” gebieden. Dit 
zijn goed ingepaste zonnevelden in 
het buitengebied, niet zijnde 
onderdeel van het Natuur Netwerk 
Nederland en de kernen van de 
landgoederen. 

o Trede 4: zijn gebieden die zijn 
uitgesloten voor zonnevelden.

3 De voorwaarden waaronder zonnevelden 
kunnen worden gerealiseerd in de vorm van 
eisen en beoordelingscriteria vast te leggen:

Eisen:
1. De initiatiefnemer voor een zonneveld 

maakt een plan voor de inrichting in 
overleg met de buurt en de 
gemeente.

2. Van de totale oppervlakte van een 
zonneveld in trede 3 is 25% 
landschappelijke inpassing en/of 
natuurontwikkeling en dus niet met 
panelen bedekt. In trede 1 en 2 kan 
dit % lager zijn

3. Zonnepanelen zijn in principe tijdelijk. 
Na een periode van circa 25 jaar 
worden de zonnepanelen opgeruimd 
op kosten van de eigenaar of wordt er 
een nieuw besluit genomen.
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4. De landschappelijke inpassing en/of 
natuurontwikkeling sluit altijd aan bij 
de kenmerken van het 
landschapstype.

5. De bodemkwaliteit (zowel 
bodemleven als chemische kwaliteit) 
moet behouden blijven of ontwikkeld 
worden.

6. Er is sprake van lokaal 
eigenaarschap of de lokale 
samenleving kan (in een deel van het 
zonneveld) financieel participeren.

7. De initiatiefnemer laat voor de 
vergunningverlening een haalbare 
businesscase zien.

8. De hoogte van de zonnepanelen  is 
maximaal 1,5 meter (onder 
ooghoogte). Afwijking is alleen 
bespreekbaar als de extra hoogte ten 
goede komt aan het koppelen van 
meerdere functies. 

9. Een zonneveld (c.q. het 
dichtstbijzijnde paneel) moet 
minimaal 50 meter van woonhuizen 
vandaan staan.

Beoordelingscriteria:
1. Dubbelgebruik: het combineren van 

een zonneveld met bijvoorbeeld 
waterberging, biodiversiteit, 
landschapselementen, landbouw, 
geluidsscherm, recreatief 
medegebruik, etc.

2. Afspraken over een nuttige 
bestemming na afloop, die nu al 
wordt vastgelegd. Dit kan landbouw, 
natuur of groen zijn.

3. Stimuleren van lokale initiatiefnemers 
boven projectontwikkelaars van 
buiten de regio.

4. Stimuleren van de combinatie van 
kleine windmolen of erfmolen - en 
zonne-energie, omdat dit gunstiger is 
voor de netwerkcapaciteit.

5. De initiatiefnemer is aangesloten bij 
de ‘Gedragscode Zon op Land’ van 
Holland Solar en/of andere 
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keurmerken. Hierin zijn waarborgen 
opgenomen over betrekken van 
omwonenden, locatiekeuze en 
grondgebruik.

6. Kwalitatief hoogwaardig alternatief 
voor hekken rondom het zonneveld. 
Bijvoorbeeld dichte hagen of 
waterpartijen (sloten)

7. Faunapassages in hekwerken.

4 Het uitnodigingskader iedere twee jaar te 
evalueren. De eerste evaluatie is eind 2023.
 

5 De zone langs de A28 te onderzoeken op de 
haalbaarheid voor windmolens (met een as-
hoogte van 100 meter of hoger) 

6 De gemeente samen met agrariërs en Stedin 
een taskforce te laten vormen die onderzoekt 
hoe (financiële) belemmeringen voor 
zonnepanelen op boerendaken weggehaald 
kunnen worden.

7 In gesprek te gaan met de provincie om de 
mogelijkheden te verruimen voor een hogere 
as hoogte (is nu maximaal 25 meter) van 
kleine erfmolens, waarbij deze erfmolens op 
verantwoorde wijze en passend bij het 
landschap worden ingepast. 

8 De mogelijkheden te  onderzoeken en waar 
nodig versneld beleid te ontwikkelen voor de 
toepassing van kleine tuin-/erfzonneveldjes 
en kleine windmolens binnen en aansluitend 
op de (huis)kavel om in eigen 
energiebehoefte te voorzien. 

13 BO L282215 Advies gemeenteraad 
Leusden 
aanwijzingsprocedure 
lokale publieke media-
instelling Leusden-
Amersfoort 2021 – 2026

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het Commissariaat voor de Media (CvdM) 

mede te delen dat de twee aanvragen 
voldoen aan de eisen van artikel 2.61, 
tweede lid, sub a, b en c van de Mediawet 
2008;

2. het Commissariaat voor de Media (CvdM) 
mede te delen dat de Stichting 
Mediaplatform Amersfoort 
Leusden/Nieuwsplein33 de voorkeur heeft 
om voor de komende 
zendmachtigingsperiode (2022 - 2026) van 
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vijf jaar de zendmachtiging te krijgen. De 
voorkeur is gebaseerd op de beoordeling, 
uitgevoerd op grond van de door de raad  
vastgestelde aanvullende criteria.

3. het Mediaplatform Amersfoort/Nieuwsplein33 
voor de zendmachtigingsperiode 2022-2026 
naast de bestaande jaarlijkse rijkssubsidie 
van € 18.000 aanvullend € 6.500 per jaar toe 
te kennen, onder de voorwaarde dat:
- Het CvdM het Mediaplatform 

Amersfoort/Nieuwsplein33 aanwijst én
- Gemeente Amersfoort een incidentele 

bijdrage per jaar van € 32.500 voor vijf 
jaar toekent, én

- De provincie Utrecht een incidentele 
bijdrage van €100.000 per jaar voor vijf 
jaar toekent óf, indien de provincie geen 
toekenning geeft, de gemeente 
Amersfoort dekking verzorgt van € 
100.000 per jaar voor vijf jaar. (opm: dit 
besluit zal op 9 november ’s avonds in de 
gemeenteraad Amersfoort genomen 
worden!)

indien aan de voorwaarden onder 3. wordt 
voldaan de begrotingswijziging nr. 2022-1001 
vast te stellen.

Openbaar na 23 november 2021

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 9 november 2021

directeur-secretaris burgemeester
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