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Agendapunt 6

Onderwerp: Regionale Ruimtelijke Visie

Ondergetekenden stellen voor het besluit als volgt te wijzigen:
1. Niet in te stemmen met de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV). Leusden 

onderschrijft weliswaar de daarin vastgelegde kwaliteiten van de regio, maar niet die 
tekstdelen en het uitvoeringsprogramma  waarin Leusden wordt genoemd als onderdeel 
van het regionale hart waarin nieuwe bouwlocaties moeten worden gevonden.

2. Leusden is bereid om in de gezamenlijkheid van de 9 regiogemeenten te zoeken naar 
oplossingen voor de woningbehoefte, rekening houdende met de Leusdense 
Toekomstvisie.

3. de hoofdprincipes in de RRV voor wat betreft de woningbehoefte na 2030 als volgt te 
duiden:

3.1 het opvangen van deze behoefte te beschouwen als een regionale 
verantwoordelijkheid;

3.2 deze woningbehoefte actief met de regiogemeenten te monitoren;
3.3 aan de hand van de monitoring en na besluitvorming door de raden indien nodig 

onderzoek naar nieuwe bouwlocaties voor na 2030 te laten verrichten;
3.4 dit onderzoek niet te beperken tot het regionale hart (LANS-gemeenten) maar met 

dit onderzoek ook de mogelijkheden buiten dit hart in beeld te brengen; 
3.5 de start van dit onderzoek te laten samenhangen met de ontwikkeltijd van nieuwe 

locaties (10 jaar);
3.6 de leefbaarheid van grote en kleine kernen met betrekking tot scholen, 

verenigingen, geldautomaten, huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, jeugdzorg, 
op zorg afgestemde woonvormen, wijkagenten, aanrijtijden brandweer-politie-
ambulance en andere (toekomstige) basisvoorzieningen nadrukkelijk mee te wegen.

Toelichting:
 De Leusdense samenleving heeft gekozen voor een beperkte groei, na het realiseren 

van de huidige bouwopgave van ca. 1000 woningen tot 2025;
 de Leusdense raad heeft daarop een Toekomstvisie vastgesteld met duidelijke 

afspraken omtrent beperkte groei;
 de Leusdense raad heeft daarna een zienswijze geformuleerd op het concept 

Regionale Ruimtelijke Visie met de boodschap dat Leusden geen uitleglocatie zal 
worden en niet anders dan door deze beperkte groei zal bijdragen  aan de regionale 
bouwopgave;

 de zienswijze van Leusden is niet overgenomen en er is dus op geen enkele 
wijze zeker gesteld dat Leusden in de toekomst geen uitleglocatie voor de regio zal 
worden;

 de raad is van mening dat Leusden geen handtekening kan zetten onder een 
regionale ruimtelijke visie waarin de wens van de bevolking en de raad om beperkte 
groei NIET is gehonoreerd en waarin alle suggestie richting uitleglocatie of ruimte voor 
meer woningen vanuit een regionale vraag NIET is verwijderd;

 toevoeging van een inlegvel aan de regionale ruimtelijke visie met de strekking van het 
door het college op 1 november 2017 aangeleverde raadsvoorstel krachteloos en 
zinloos is aangezien de tekst niet wordt bekrachtigd door de andere gemeenten;

 de raad geen visie kan steunen waarin slechts vier van de negen gemeenten de 
regionale vraag naar woningbouw oplossen.
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