
Terugblik  Informatieronde 31 mei

RV Herinrichting Hamersveldseweg-zuid
PFH: Van Beurden; ambtelijke ondersteuning: Izaak Boone
Voorzitter: Roskam; griffier: De Kloe

Het college stelt de raad voor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de 
herinrichting van de Hamersveldseweg-zuid en de aanleg van een vrijliggend 
fietspad.  Er zijn 4 insprekers die elk een aantal aandachtpunten noemen en vragen 
stellen.  Een gedeeld aandachtpunt is de communicatie. De insprekers geven aan  dat 
zij vinden dat omwonenden en bedrijven onvoldoende geïnformeerd zijn. 

Dhr. K. van Loenen: 
- Verzoek dat eerst wordt bekeken of drempels echt noodzakelijk zijn, en als dat zo is 
het verzoek lage drempels aan te leggen i.v.m. met de tractoren. 
- Dhr. Van Loenen vindt het begrijpelijk dat er een afsluiting voor vrachtverkeer komt, 
maar geeft aan dat noodzakelijk is voor zijn bedrijf dat het vrachtverkeer via de 
zijingang van het bedrijf, via de Hamersveldseweg zuid,  aan kan komen rijden.

Dhr. R. Herder:
- Vorig jaar werd vanuit Pon aangegeven dat de weg open moet blijven voor 
vrachtverkeer, nu komt die afsluiting er toch. 
- Eerder werd aangegeven dat de verkeersdruk niet zal gaan toenemen, nu blijkt uit 
de stukken dat dit wel zal gaan gebeuren. Waar is dit nieuwe inzicht vandaan 
gekomen? Hij ontvangt graag de tellingen van de situatie nu, en hoort graag welke 
maatregelen hij kan verwachten als de verkeersdruk wel fors toeneemt. 
- Er wordt een uitvoeringskrediet gevraagd terwijl de grondaankoop nog niet gedaan 
is  en een belangrijk stukje van de aansluiting, tussen de spoorlijn en de 
Grasdrogerijweg, nog besproken moet worden.  
- De optie om fietsers naar de oostkant te laten rijden en voor de Ambachtsweg te 
laten rijden lijkt dhr. Herder onverstandig omdat daar al het vrachtverkeer in en uit 
zal draaien. 

Dhr. J. van Loenen:
- Geeft  aan dat hij geen reactie heeft ontvangen op de zienswijze die hij heeft 
ingediend. 
- Over een moeilijk stuk van het fietspad, van de Hamersveldseweg ten hoogte van 
de boerderij de Zuidwind tot aan de Grasdrogerijweg, wordt gezegd dat bewoners en 
grondeigenaren eruit moeten komen.  Dhr. J van Loenen geeft aan dat het zijn inziens 
onverantwoord is daar een fietspad aan te leggen.  Hij draagt een alternatief aan.  

Dhr. R. Polak- namens de Fietsersbond: 



- Wanneer de Ben Ponbaam aangesloten wordt op de Grasdrogerijweg komt er meer 
verkeer, ook zonder vrachtverkeer. Dat levert gevaar op voor fietsers. 
-  De aansluiting op het fietspad op de Leusbroekerweg  komt te dicht op de 
Hamersveldseweg. Fietsers moeten dan oversteken vlak bij die T-splitsing.
-  Het is erg onduidelijk wat er precies gebeurt met het fietspad tussen de 
Grasdrogerijweg en de voormalige spoorbaan. Vooral onduidelijk is of het wel in één 
keer aangelegd kan worden.  Als dat niet kan zou op dat stuk waar nog geen fietspad 
ligt, bij een toename van het verkeer, gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 

Vragen en opmerkingen van de raadsleden: 
- Verduidelijkende vragen aan dhr. J. van Loenen over de alternatieve fietsroute die 
hij voorstelt.  
- Vraag aan de wethouder over de duurzaamheid van de fundering van de  weg in 
relatie tot de boomwortels, 
- Vraag over de maatregelen die genomen zullen worden als de verkeersdruk anders 
blijkt te zijn dan nu aangenomen wordt. 
- Vragen over de uitwerking van de plannen. Geeft dit raadsvoorstel het college de 
ruimte ook alternatieven uit te voeren, en betekent dit dat de wethouder niet 
terugkomt naar de raad met de uitwerking van de nu nog onduidelijke delen van het 
plan.  
- Vragen over de geslotenverklaring. Heeft de wethouder rekening gehouden met de 
bedrijven aan de Hamersveldseweg en de Klepelhoek, en op welke wijze wil het 
college naleving van de geslotenverklaring voor vrachtverkeer gaan controleren? 
-  Suggestie dhr. Vos voor de Leusbroekerweg. Als er geen andere opties mogelijk zijn 
dan graag een aanliggend fietspad die een stukje verhoogd is. 
- Suggestie dhr. Vos de Bedrijfsweg i.p.v. de Ambachtsweg te gebruiken als ingang 
voor het industrieterrein. 
- Dhr. Madiol vraagt het college uitvoering te geven aan de eerder aangenomen 
motie over de fietsovergangen Leusbroekerweg (aangenomen op 6 juli 2016) 
- Mw. Pouwels oppert een proefopstelling uit te voeren met behulp van inwoners om 
de verkeersstromen te testen. 

Toezeggingen
- Wethouder van Beurden zegt toe dat de telcijfers van het huidige verkeer over de 
Hamersveldseweg-zuid  zullen worden opgestuurd naar dhr. Herder en de raad. 
Daarbij wordt aangegeven wat gezien wordt als “substantieel drukker”. 
- Wethouder van Beurden zegt toe dat het college de raad informeert over de 
gedetailleerde uitwerking van de plannen voordat ze tot uitvoering overgaan. 
 - Wethouder van Beurden zegt toe de raad op de hoogte te houden over de verdere 
communicatie met belanghebbenden over de plannen. 

Advies: De fracties beraden zich, uiterlijk 7 juni laten zij weten of het bespreek of 
hamerstuk is voor raadsvergadering van 15 juni 



RV Bestemmingsplan N226 reconstructie  bij Leusden-zuid en rotonde N226  PFH: 
Van Beurden; ambtelijke ondersteuning: Jordi Bunnik
Voorzitter: Roskam; griffier: De Kloe

Het college stelt u voor deze twee bestemmingsplannen vast te stellen, en daarmee 
de reconstructie bij Leusden Zuid en de aanleg van een nieuwe rotonde bij de Mof 
mogelijk te maken.

Vragen uit de informatieronde: 
- Zijn er verder in het traject financiële gevolgen? 
- De huidige T-splitsing wordt een rotonde met vier armen. Waar leiden die wegen 
naar? 
- In hoeverre zal het verkeer last hebben van de werkzaamheden? 
- Het verlenen van hogere geluidswaarden dan de norm, hoe werkt dat? 
- Loopt de communicatie met inwoners via de provincie of via de gemeente? 

Advies: De fracties geven aan dat het als hamerstuk kan worden behandeld in de 
raadsvergadering van 15 juni. 

RV instelling gezamenlijke gemeentelijke ombudsman
PFH: Dragt; ambtelijke ondersteuning: Walkje Tjebbes
Voorzitter: Van Herpen; griffier:  Tjebbes 

Het college stelt u voor een gezamenlijke gemeentelijke ombudsman in te stellen met 
de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten, en de rechtspositie van de te 
benoemen gezamenlijke ombudsman en plaatsvervangende ombudsman vast te 
leggen in de verordening rechtspositie gezamenlijke ombudsman 2018.

Vragen vanuit de informatieronde: 
-Wat is precies het voordeel t.o.v. de klachtbehandeling door de nationale 
ombudsman
-De vergoeding vindt men aan de lage kant, wat is hiervoor de reden.
-Wie gaat de feitelijke werving van de ombudsman verzorgen.

Advies: de fracties CU/SGP en GL/PvdA geven aan dat het raadsvoorstel als 
hamerstuk geagendeerd kan worden. D66, CDA en VVD( die afwezig was) beraden 
zich, uiterlijk 7 juni laten zij weten of het bespreek of hamerstuk is voor raad van 15 
juni. 

Toezegging
Wethouder Dragt informeert de raad over de totaal kosten van de huidige 
gemeentelijke ombudsman in Bunschoten.



RV Evaluatie Fonds Samenlevingsinitiatieven en Recreatiefonds 2017
PFH: Overweg; ambtelijke ondersteuning: Wilma van de Riet, Liselot Thijssen en 
Hester Frank (Larikslaan2)
Voorzitter: Van Herpen; griffier: Tjebbes

Het college stelt u voor de criteria van zowel het Fonds Samenlevingsinitiatieven als 
de criteria voor het Recreatiefonds 2017 vast te stellen. De gewijzigde criteria en 
vernieuwde uitvoeringsafspraken, tot stand gekomen met behulp van de uitkomsten 
van de evaluaties en het plan van aanpak Fonds Samenlevingsinitiatieven / 
Recreatiefonds moeten leiden tot een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van de 
gelden uit de twee fondsen. De wethouder licht toe dat er een correctie in het 
raadsvoorstel heeft plaatsgevonden. 

Vragen vanuit de informatieronde: 
- Waarom wordt voorgesteld om de drempel voor benodigde externe financiering te 
verhogen naar € 1000,--.
- Verzoek om nog eens kritisch te kijken naar het feitelijke aanvraagproces. 
- De aanwezige raadsleden uiten de wens dat er een ontmoeting wordt gefaciliteerd 
tussen de raad en de toetsingscommissie  om met hen te praten over het gebruik van 
de fondsen. De griffie wordt gevraagd hier initiatief  te nemen om de 
toetsingscommissie bij de raad uit te nodigen of op andere wijze een ontmoeting te 
faciliteren.

Toezeggingen
- Er wordt een was/wordt lijst voor de raad gemaakt waarmee  de wijziging in de 
criteria nader inzichtelijk wordt gemaakt.

- Het functioneren van de website waar aanvragen voor een bijdrage uit het fonds zal 
door LL2 worden getest en de resultaten daarvan worden teruggekoppeld. De test zal 
in meerdere browsers plaatsvinden.

Advies: de fracties CU/SGP en GL/PvdA geven aan dat het raadsvoorstel als 
hamerstuk geagendeerd kan worden. D66, CDA en VVD( die afwezig was) beraden 
zich, uiterlijk 7 juni laten zij weten of het bespreek of hamerstuk is voor raad van 15 
juni. 

Diverse Grondexploitaties

RV Actualisatie grondexploitaties 
PFH: Dragt; ambtelijke ondersteuning: Rik Tuitert,
Voorzitter: Vos ; griffier:   Tjebbes

De gemeente is verplicht om haar grondexploitaties minimaal 1 x per jaar te 
actualiseren. Met het actualiseren van de grondexploitaties wordt inzicht gegeven in 
de ontwikkelingen die zich afgelopen jaar hebben voorgedaan binnen de 



grondexploitaties van de gemeente Leusden. Tevens wordt een doorkijk gegeven 
naar de verwachte toekomstige ontwikkelingen binnen de projecten en de 
grondexploitaties.

Vragen vanuit de informatieronde: 
- vraag over de weerstandratio’s 
-Vraag over de consequenties VPB, waar komt deze in terug? 
- Vraag over extra menskracht op de projecten. 
- Vraag over de gronden die nog niet opgenomen zijn in deze actualisatie. 

Advies: De aanwezige fracties  geven aan dat het als hamerstuk kan worden 
behandeld in de raadsvergadering van 15 juni. VVD( die afwezig was) beraden zich, 
uiterlijk 7 juni laten zij weten of het bespreek of hamerstuk is voor raad van 15 juni. 

RV Bestemmingsplan en Grondexploitatie Larikslaan
PFH: Dragt; ambtelijke ondersteuning: Dave Rüter 
Voorzitter: Vos ; griffier:  Tjebbes

Het college stelt u voor om het bestemmingsplan Larikslaan Leusden gewijzigd vast 
te stellen en hiermee het plangebied Larikslaan te transformeren naar een 
kleinschalig bedrijventerrein, waarbij voldoende aanbod voor de uitbreiding van 
kleinschalige bedrijvigheid mogelijk wordt.

Vragen vanuit de informatieronde: 
- Vraag over de belangstelling naar de bedrijfslocaties op de Larikslaan. 

Advies: De aanwezige fracties  geven aan dat het als hamerstuk kan worden 
behandeld in de raadsvergadering van 15 juni. VVD( die afwezig was) beraden zich, 
uiterlijk 7 juni laten zij weten of het bespreek of hamerstuk is voor raad van 15 juni. 

RV  Bestemmingsplan en Grondexploitatie Buitenplaats
PFH: Dragt; ambtelijke ondersteuning: Sven Vosselman, Hans van Gogh, Sjoerd 
Timmermans 
Voorzitter: Vos ; griffier:  Tjebbes

De vaststelling van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de BIE-grex, is erop 
gericht hoogwaardige bedrijven een plek te bieden op de Buitenplaats. Dhr. Kistean 
spreekt in namens de families Zeewald en Hillhorst, beide woonachtig aan de 
Ursulineweg. 



Dhr. Kisteman is als deskundige stedenbouwkundige ingehuurd. Hij legt een 
alternatief voor die het zicht op de vrij eentonige bedrijfs-bebouwing kan ontnemen. 
De voorgestelde haag wordt niet als een goede oplossing gezien, en biedt weinig 
zekerheid voor de toekomst. Het alternatief is een groen beeld, door een zichtwal te 
creëren bestaande uit een aardewal met daarop een houtwal met beplanting. Met 
dit alternatief  zou het bestemmingsplan voor de buurt acceptabel zijn  (Meer 
informatie in de hand-out in de bijlagen op GO). 

Wethouder Dragt begrijpt de uitgangspunten van de omwonenden, en staat er 
welwillend tegenover. Hij geeft wel aan dat ze ook te maken hebben met  wettelijke 
eisen en aandachtspunten. Hij gaat dit verder uitdiepen, en kijken welke 
consequenties er voor onderhoud, realisatie en de bestemmingsplanprocedure zijn.

Vragen vanuit de informatieronde: 
- Vraag over de deadlines in verband met het provinciaal inpassingsplan 
- Vraag over bouwclaim 

Toezegging
Wethouder Dragt  zegt toe om de voorgestelde wijziging te bespreken met de 
bewoners en nader uit te werken binnen de komen week.  Dit kan mogelijk de vorm 
krijgen van een amendement door de raad omdat een wijziging van het 
bestemmingplan in dit stadium van de kant van het college niet meer mogelijk is. 
Wethouder Dragt  zal de raad adviseren wat de beste oplossing is en hoe dit het 
beste kan worden vormgegeven. 

Advies: De fracties beraden zich, uiterlijk 7 juni laten zij weten of het bespreek of 
hamerstuk is voor raadsvergadering van 15 juni 


