
INFORMATIEAVOND  
Terugkoppeling  20 januari 2022

Informatieronde – parallel sessie I in digitale vergaderzaal 1 
20.30u RV Vaststellen bestemmingsplan Larikslaan 4 en 6 (45 min)

Voorzitter Belt Griffier: Van Dijk
Portefeuillehouder: Kiel Ambtenaar: Chang en Bunnik

Toelichting op het raadsvoorstel
Een projectontwikkelaar heeft zich namens de eigenaar van het perceel Larikslaan 4 en 6 bij 
de gemeente gemeld met een herontwikkeling van de genoemde percelen. Volgens het plan 
worden daar in totaal 26 woningen gebouwd. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 18 
oktober tot en met 28 november ter inzage gelegen. Hier zijn geen zienswijzen op ingediend.
Larikslaan 4 en 6 zijn opgenomen in ‘Princenhof-uitwerking kansen-kaders-kwaliteiten’ uit 
december 2017.

Er wordt dan ook voorgesteld om:
1. de realisatie van woningen aan Larikslaan 4 en 6 planologisch-juridisch mogelijk te 

maken;
2. geen exploitatieplan bij dit bestemmingsplan vast te stellen;
3. het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Larikslaan 4 en 6 vast te stellen.

Vragen: Er worden vragen gesteld over de kosten in verhouding tot de lift en het aantal woonlagen, 
het totaal aantal sociale woningen en het geluidsonderzoek. Alle fracties spreken lof en waardering uit 
over het plan, wethouder Kiel geeft de complimenten door aan de ambtenaren.

Advies; hamerstuk

21:15u RV Eerste herziening van de Urgentieverordening huisvesting Leusden 2019
aanpassen urgentieverordening ivm regionale afspraken maatschappelijke opvang (30 min)  

Voorzitter Pouwels Griffier: Schutte
Portefeuillehouder: v.d. Vegte Ambtenaar: v.d. Bedem

Toelichting op het raadsvoorstel
De gemeente Amersfoort is als centrum gemeente verantwoordelijk voor maatschappelijke 
opvang, beschermt wonen en jeugd opvang. Het gaat hier om onder meer opvang van dak- 
en thuisloze en beschermt wonen.
Ook inwoners van Leusden maken gebruik van deze voorzieningen. Voorgesteld wordt om de 
herziening van de Urgentieverordening 2019 vast te stellen.
In deze herziening wordt geregeld dat inwoners die van deze voorzieningen gebruik maken 
met prioriteit kunnen terugkeren naar de plaats van herkomst. Het doel is te zorgen dat er een 
betere doorstroom mogelijkheid is. Ook heeft het als doel dat de zorg op deze manier iets 
ontlast wordt.

Raadsleden stellen vragen over:
Draagkracht in de wijk. 
Beschikbare voorraad sociale woningen. 
Zorgverlener maakt inschatting of mensen zelfstandig kunnen wonen.
Sociaal domein: begeleiding van de mensen die met urgentie in Leusden komen wonen. 
Wethouder geeft aan dat zorg meeverhuist met cliënt. Continuïteit is geborgd. 
Dit vraagt om overleg waar de beste plaatsen zijn voor de cliënten. Daar wordt dan urgentie 
gevraagd. Maar urgentie geldt dan voor alle gemeenten in de regio. 
Gevolgen doorstroming?
Waar cliënten tussentijds worden opgevangen tot ze geplaatst kunnen worden.

Beantwoording vraag dhr. Roskam inzake de uitleg van artikel 5.
In dit artikel is in lid 2 de doelgroep “bijzondere maatschappelijke groepering” toegevoegd.
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Voor deze doelgroep geldt niet dat zij niet (zoals reguliere aanvragers om urgentie) twee jaar 
inwoner van Leusden moeten zijn, maar voorafgaand aan de opname in een 
maatschappelijke instelling daadwerkelijk inwoner van Leusden waren.
Daarnaast geldt wel een aantal bijzondere spelregels.
Deze staan in het toegevoegde artikel 6, lid 4.

21:45u  RV Verordening gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2022 (30 min)

Voorzitter: Belt Griffier: Van Dijk
Portefeuillehouder: Vos Ambtenaar: Hakvoort

Toelichting op het raadsvoorstel
Op 1 juli 2022 treedt er een nieuwe omgevingswet in werking. Met deze nieuwe wet vervallen 
een aantal oude wetten, waaronder de Woningwet en delen van de Erfgoedwet.
Deze wetten vormen nu nog de basis van het huidige Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit 2018, 
echter vervalt deze basis per 1 juli 2022. In de nieuwe wet is genoemd dat iedere gemeente 
met rijksmonumenten een gemeentelijk adviescommissie moet hebben die minimaal beslist 
over aanvragen voor omgevingsvergunningen .

Leusden heeft ook rijksmonumenten. Daarom wordt geadviseerd om een ‘Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 2022’ op te richten.

Vragen. Er worden vragen gesteld over de benoeming van de welstandsarchitect door de raad en of 
het adviesteam alleen voor monumenten is

Toezeggingen; wethouder Vos zegt toe dat het benoemen van de welstandsarchitect via een voorstel 
vanuit het college naar de raad zal komen. 

Advies: Hamerstuk

22.15u. RV Uitbreiden en actualiseren Erfgoedverordening Leusden

Voorzitter: Belt Griffier: Van Dijk
Portefeuillehouder: van de Vegte Ambtenaar: Vader

Toelichting op het raadsvoorstel
Door de komst van de nieuwe Omgevingswet die op 1 juli inwerking moet treden is het nodig 
om de Erfgoedverordening 2018 aan te passen om zo te voldoen aan de nieuwe wet- en 
regelgeving.
Er wordt voorgesteld om de Erfgoedverordening 2018 beleidsneutraal te formuleren.
Ook wordt er voorgesteld om de paragraaf “Aanwijzing gemeentelijk beschermd cultuurgoed” 
toe te voegen aan de nieuwe Erfgoedverordening. Deze paragraaf heeft als doel om ook 
roerende zaken die cultureel belangrijk zijn voor de gemeente aan te merken als gemeentelijk 
cultuurgoed. Dit beoogt een betere bescherming van deze zaken.

Vragen; er worden vragen gesteld over wat er op de erfgoedlijst komt, wie dat bepaald en wat de rol 
van de raad hierbij is. Wethouder legt uit dat eigenaren een suggestie doen, de Cie ARK bepaald 
vervolgens of een monument op de lijst komt en adviseert het college. De raad heeft hierin geen 
bevoegdheid tenzij er een financiële component meespeelt.
Het erfgoedregister is openbaar en de cie brengt een jaarlijkse rapportage uit.
Verder complimenten.
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Toezeggingen, wethouder van de Vegte zegt toe dat de eerste keer dat er een monument wordt 
toegevoegd ze dit met tekst en uitleg zal opnemen in een RIB. In eerste instantie zal zo’n besluit 
kenbaar worden gemaakt via het collegenieuws. 

Advies Hamerstuk
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