
Terugblik informatieronde 18-1-2018
RV Vernieuwing energieakkoord Leusden
Voorafgaand aan de behandeling is tijdens de markt een presentatie verzorgd namens mevr 
G. Wiertz (voorzitter COOL), dhr J. Ketel (voorzitter Coöperatie Valleizon UA) en dhr J.W. 
Sandker (voorzitter Ik Wil Watt).

Aan de beraadslaging nemen deel: 
De heren Van Geldermalsen en Ketel, namens COOL, Ik Wil Watt en Valleizon. 
Mevrouw Van Roomen van LTO-Gelderse Vallei. 

Het voorgestelde besluit leidt tot vragen 
- over de opzet van het programmabureau,
- over het gezamenlijk invullen van de energieneutrale ambities;
- hoe het vliegwieleffect wordt bereikt dat inderdaad 60% van de bewoners hier actief 

mee aan de slag gaat. 
Wethouder Van Beurden geeft aan dat veel zaken verder worden ingevuld na 
besluitvorming door de raad. Hij kondigt aan een handreiking voor de energietransitie en 
een routeverkenner hoe Leusden kan overstappen op alternatieve energiebronnen. Ten 
aanzien van het vliegwieleffect om een zo groot mogelijk bereik te krijgen, wijst hij naar 
mogelijke samenwerking met provincie voor het instellen van een regionaal fonds om 
voorinvestering mogelijk te maken. 
Het financieringsmodel leidt ook tot vragen. Wethouder geeft aan dat de raming van 1 ton 
structureel voor extra gemeentelijke ondersteuning een indicatie is. Het is aan de nieuwe 
raad om hier over te beslissen.   
Mevrouw Van Roomen legt uit dat voor de nul-meting ookniet-leden van LTO worden 
benaderd. 
Mevrouw Koetsenruijter stelt voor om het proces extra schwung te geven door middel van 
een “Energietop”. Wethouder vindt dit een goede suggestie.
De heer Ketel sluit hier bij aan dat IkWilWatt als kernwoorden uitdraagt: informeren en 
mobiliseren.  

Advies: bespreekstuk in raad 1 februari. 

RV Zienswijze financiering en garantstelling VvE Hamershof
De raadsleden stellen m.n. vragen die zijn gericht op het risico dat de gemeente loopt bij de 
voorgestelde financiering en garantstelling. 
 
De wethouder zegt toe dat de raadsleden uiterlijk in de raadsvergadering uitsluitsel zullen 
krijgen over een 2e juridische check op het verbod van staatssteun. 

De fracties van VVD en CDA laten de griffie nog weten of zij adviseren dat het een 
hamerstuk dan wel bespreekstuk wordt. De overige fracties adviseren: hamerstuk.  

RV Vaststellen omgevingsvisies voor het stedelijk en landelijk gebied 
Aan de beraadslaging nemen deel: 
De heer Van der Pas namens groep bewoners Lagemaathof, Daatselaarhof, Zaagmolenhof. 
Mevrouw Van Roomen, bestuurslid LTO-Gelderse Vallei. 



De heer Van der Pas staat stil bij het belang van de groene waardes die iedereen aan 
Leusden toekent, nu en in de toekomst. Deze komen in de knel als inwoners zich 
geconfronteerd voelen door uitbreidingsplannen van bedrijfsleven, die leiden tot geluids- en 
verkeersoverlast. Dit vraagt helderheid in het vergunningenstelsel. 

Bij de visie stedelijk gebied stellen de aanwezige raadsleden vragen over de verdichting 
stedelijk gebied in relatie tot het groen, wanneer is bouwen buiten de rode contour aan de 
orde. De inspraak van de heer Van der Pas leidt in bijzonder tot vragen hoe duurzaamheid 
wordt geborgd in de toekomst. 
Wethouder Van Beurden wijst op het verband met de provinciele omgevingsvisie. De visies 
die nu worden voorgestel helpen college om namens Leusden belangrijke aandachtpunten 
in te brengen: 

- Belang buitengebied 
- Belang van voldoende grond voor grondgebonden veehouderij
- Belang intensieve veehouderij , maar laat die bedrijven niet helemaal op slot 
- Belang agrarische bebouwing. 
- Met meer maatwerk en kijken naar inpassing in de omgeving. 

Mevrouw Van Roomen (LTO) ziet mogelijkheden in visie, maar praktijk moet het uitwijzen. 
Zij wijst op de verduurzaming van de bedrijfsvoering door bijv. zonnedaken.

Afronding
 Advies bespreekstuk

RV Vaststellen Welstandsnota, Bouw- en erfgoedverordening 2018 
De raadsleden stellen met name vragen over juridische gevolgen van dit voorstel. Houden 
de beslissingen van het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit bij de rechter stand. 
Wethouder geeft aan dat in casus Biezenkamp de Raad van State marginale toetsing heeft 
toegepast. 

 Toezegging Van Beurden om concept-reglement toe te voegen aan de stukken. 
Reglement dient ter vervanging van hofst 9 van de welstandsnota.

Advies hamerstuk of bespreekstuk: fractie VVD laat nog weten. CDA adviseert hamerstuk 
tenzij. Overige fracties: hamerstuk. 


