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Informatie over het coronavirus 
De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. Over de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus in onze gemeente wordt u wekelijks, na afloop van de vergadering van het 
college op dinsdag, geïnformeerd. Indien daar aanleiding toe is wordt u ook tussentijds 
geïnformeerd.

Afspraken met aanbieders jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning 
tijdens de Corona-crisis
We willen goede zorg verlenen voor diegenen die dit nodig hebben. Wij maken ons met 
name zorgen over maatschappelijke opvang, ambulante begeleiding en dagactiviteiten. 
Dagactiviteiten zijn gesloten. Ambulante behandeling en begeleiding vinden op een andere 
manier plaats (digitaal/video) of helemaal niet. 

Het Rijk doet, in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op gemeenten om hun 
aanbieders van zorg en ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden. Aanbieders 
hebben die zekerheid nodig, om in deze fase van de crisis, continuïteit van zorg en 
ondersteuning te kunnen blijven garanderen. Ook blijft zo voldoende capaciteit beschikbaar 
voor toekomstige jeugdzorg en ondersteuning. We maken daarvoor afspraken over de 
onderstaande hoofdlijnen: 

Meerkosten: Meerkosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed tot 1 juni. Het Rijk 
zal gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen ten 
behoeve van de extra maatregelen vanwege corona. De komende tijd wordt de wijze van 
compensatie nader uitgewerkt.

Andere vormen van hulp: Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een 
andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit 
vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording en daar, waar de noodsituatie erom 
vraagt, contractuele afspraken tijdelijk te versoepelen. 

Tijdelijke omzetdaling: Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel (door 
verhoogd ziekteverzuim) zal de omvang van zorg en ondersteuning tijdelijk feitelijk afwijken 
van de normale situatie. Het is belangrijk dat de financiering van de omzet van 
zorgaanbieders door gemeenten onverminderd plaats blijft vinden, zoals deze contractueel 
overeengekomen is. Het doel is acute liquiditeitsproblemen voorkomen en de gevolgen van 
de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren. 
Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich inspannen om de professionele inzet zo 
goed mogelijk te benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de 
acute behoefte bestaat), en daarmee de eventuele omzetdaling te beperken.

Vooralsnog staat zowel bij gemeenten als het Rijk de volksgezondheid en het draaiend 
houden van onze samenleving voorop. Maar het is vrijwel onvermijdelijk dat gemeenten 
extra kosten maken. Dit wordt momenteel door de VNG geïnventariseerd. Op basis van 
deze inventarisatie gaat de VNG , op een geschikt moment,  het gesprek met het Rijk aan. 
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Dan gaat het om de per saldo extra lasten over het geheel van 2020 voor zover die 
gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg. Wij richten 
administratieve processen zodanig in dat compensatie voor ‘niet geleverde zorg’ uiteindelijk 
niet dubbel gedeclareerd kan worden op het moment dat de nu uitgestelde zorg moet 
worden ingehaald (‘stuwmeerzorg’). 

Elektrische laadpalen
Palen
Aantal in bedrijf 24
Aantal in voorbereiding 10
Aantal realisatie gepland 2
Totaal laadpalen 2020 (peildatum 17-
03)

36

2019
Er zijn in 2019 19 verzoeken voor openbare laadpalen binnengekomen. 
Van deze 19 verzoeken zijn 17 verzoeken gehonoreerd en 2 verzoeken afgewezen. 
De twee afgewezen verzoeken voldeden niet aan de criteria
 Verzoek 1: Verzoeker heeft de mogelijkheid op eigen terrein een laadpunt te plaatsen.
 Verzoek 2: Binnen een afstand van 300 meter zijn al 2 laadpalen aanwezig.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat aan vrijwel alle verzoeken vanuit de samenleving 
wordt voldaan.

Particuliere palen
Binnen de gemeente Leusden zijn ook particuliere bedrijven bezig met verduurzaming en het 
plaatsen van laadpalen. In sommige gevallen zijn deze laadpalen zelfs ook “openbaar” 
beschikbaar en hebben de bedrijven zelf dit gefaciliteerd.
Omdat dit buiten de gemeente om loopt hebben wij hier verder geen zicht op aantallen. Het 
is bekend dat een aantal grotere bedrijven binnen Leusden en diverse hotels/restaurants 
hier op inspelen.

Samenwerkingsverband gemeente
Gemeente Leusden is aangesloten bij het samenwerkingsverband MRA-e.
Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincies Utrecht, Flevoland en Noord Holland 
en alle inliggende (deelnemende) gemeenten.
Door mee te doen aan dit samenwerkingsverband kunnen op grote schaal aanbestedingen 
gedaan worden voor de plaatsing van elektrische laadpalen. 
De laatste aanbesteding (van kracht sinds 01-01-2020) heeft het volgende opgeleverd:
Plaatser / Exploitant Pitpoint
Kosten laadpaal voldoet aan criteria € 250,-
Kosten laadpaal voldoet niet aan criteria € 1.000,-

 
Werkwijze
Via een speciaal ingerichte website kunnen burgers en medewerkers van bedrijven binnen 
de gemeente Leusden een verzoek indienen voor de plaatsing van een openbare laadpaal.
De volgende criteria zijn verbonden aan een verzoek:
 U bent inwoner van de gemeente Leusden of werkt hier ten minste 18 uur per week.
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 U moet in het bezit zijn van een volledig elektrisch of een plug-in hybride voertuig 
(hieronder valt ook lease contracten en wel aangeschaft maar nog niet geleverde auto’s).

 Het voertuig moet een minimaal volledig elektrisch bereik hebben van 50 km.
 U heeft geen mogelijkheid het voertuig op te laden op eigen terrein bij woon- of werkplek.
 Er is in een straal van 300 meter van uw woonadres nog geen openbaar oplaadpunt 

aanwezig.
 
Het samenwerkingsverband MRA-e controleert het verzoek namens de gemeente op 
bovenstaande punten.
Bij acceptatie van het verzoek zal aanvankelijk een locatie opgezocht worden die door de 
gemeente als “potentieel” is aangewezen. Bij geen locatie in de buurt (300 meter), wordt 
gekeken naar een alternatief dichterbij.
Op dit moment wordt de kaart met potentiele laadpunten herzien en geïntensiveerd.
 
Ervaring wijst uit dat met de huidige externe partners de plaatsing van een elektrische 
laadpaal vanaf aanvraag ongeveer drie maanden gaat duren.
Deze termijn is door ons als gemeente niet in te korten. Het betreft met name tijd die Stedin 
(netbeheerder) nodig heeft om een en ander in te plannen.

Herinrichting Klettersteeg e.o. en uitbreiding van het parkeren
De ingrijpende herinrichting van de aansluiting Hessenweg-Klettersteeg leidt tot het verlies 
van bijna 20 parkeerplaatsen op het naastgelegen parkeerterrein. Door een ‘slimmere’ 
indeling van het resterende deel van dit parkeerterrein kan het verlies aan parkeerplaatsen 
worden beperkt tot 15. 
In de praktijk zal het verlies nog kleiner zijn doordat de vakindeling wordt verbeterd, 
waardoor de beschikbare capaciteit optimaal kan worden benut.
Verder wordt ter hoogte van het sportpark op de Klettersteeg een verkeersplateau 
aangebracht. 
Zodra dit klaar is wordt ook hier de toegestane maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 
km-uur. Hierdoor kunnen bezoekers van het sportpark veiliger de Klettersteeg oversteken. 
Om het gebruik van de fiets te stimuleren, wordt op het sportpark zelf een wandel-fietspad 
aangelegd. Hierdoor hoeven fietsers en voetgangers niet langer gebruik te maken van de als 
onveilig ervaren toegangsweg waarlangs nu regelmatig geparkeerd wordt. Dit voet-fietspad 
krijgt een zwaardere fundering waardoor het ook door voertuigen van de hulpdiensten kan 
worden gebruikt. Hierdoor kunnen de hulpdiensten bij een calamiteit sneller op de plaats van 
bestemming komen.

De kosten van de hiervoor genoemde werkzaamheden kunnen ten laste worden gebracht 
van de reeds toegekende budgetten (krediet ‘herinrichting Hessenweg’ en ‘groot onderhoud 
wegen’).
Deze maatregelen zijn in overleg met de besturen van de sportverenigingen voorbereid.

Tenslotte zijn wij van plan om in de groenstrook schuin tegenover de ingang van het 
sportpark 10 a 12 parkeerplaatsen te laten aanleggen. Deze plaatsen zijn primair bedoeld 
voor bezoekers van het sportpark. Om oneigenlijk gebruik van deze plaatsen te voorkomen 
is het wenselijk hier een blauwe zone in te stellen. Dit betekent dat hier niet langer dan een 
aantal uren achtereen mag worden geparkeerd. De aanleg van deze 10 a 12 
parkeerplaatsen moet nog wel in overleg met de omgeving worden uitgewerkt. Ook vraagt 
dit om een bestemmingsplanwijziging. De kosten worden globaal begroot op € 12.000,-. Ook 
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de aanleg van de 10 tot 12 parkeerplaatsen kan naar huidige inzichten gedekt worden vanuit 
het projectkrediet ‘herinrichting Hessenweg’. Indien het projectbudget toch  niet toereikend 
mocht blijken te zijn dan zal de raad via de Najaarsnota 2020 gevraagd worden om  extra 
krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van de extra parkeervoorzieningen bij het 
sportpark. 

Invulling CUP-opdracht 
Met de uitvoering van de hiervoor genoemde werkzaamheden wordt invulling gegeven aan 
CUP-opdracht 6.3 -Parkeren bij sportfaciliteiten: “De parkeerproblematiek rond het Kerstens 
Sportpark wordt opgelost zodat de sportlocatie voor hulpdiensten goed bereikbaar is en 
fietsers zich veilig van en naar het sportpark kunnen begeven”.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. 
De Wkb heeft tot doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling 
van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten 
opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd 
in. 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen zal er door de gemeente 
geen bouwtechnische toets meer plaats vinden. De vergunning-aanvrager is verplicht een 
onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen die tijdens de bouw op de bouwtechnische 
voorschriften toetst en verklaart of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. 

Het doel van de wet is om de bouwkwaliteit en de positie van de consument te verbeteren. 
De onafhankelijke kwaliteitsborger moet voor een gedegen plan zorgen en blijft ook 
gedurende de gehele bouwfase intensief betrokken en zorgt dat alles volgens de wet- en 
regelgeving verloopt. 

Als het bouwwerk gereed is, doet de kwaliteitsborger bij de gemeente een gereed melding, 
waaruit blijkt dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan de dan geldende bouwtechnische 
voorschriften. 

Overigens blijft de gemeente wel bevoegd gezag, wat inhoudt dat zij toezicht kan houden en 
volgens de normale manier kan handhaven, zoals bijvoorbeeld de bouw stil leggen, als er 
toch een overtreding plaats vindt.
Ook blijft de gemeente verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit, welstand, het 
bestemmingsplan (straks omgevingsplan) en de omgevingsveiligheid.

De effecten voor de formatie zijn nog niet exact aan te geven. Waarschijnlijk zal geschoven 
moeten worden met taken. Zo is er een verwachte toename van informatieverstrekking door 
de gemeente aan de aanvrager en zal in de eerste periode er juist extra toezicht en 
handhaving nodig zijn. Dit komt omdat de regelgeving voor iedereen nieuw is, partijen 
moeten wennen aan de nieuwe werkwijze.
Met betrekking tot de bouwleges ligt het in de verwachting dat deze zullen moeten gaan 
dalen. Onduidelijk is nog in welke mate dit gaat gebeuren. 
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Het ligt in de bedoeling om de wet op 1 januari 2021 in werking te laten treden, tegelijkertijd 
met de nieuwe Omgevingswet. Binnen de gemeente Leusden worden deze twee wetten dan 
ook in nauwe samenhang voorbereid. 
Op 17 januari 2019 is tussen het Rijk en de VNG een bestuursakkoord gesloten waarin 
afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de (publiekrechtelijke kant van de) Wkb kan 
worden ingevoerd. In het akkoord zijn zes criteria opgenomen aan de hand waarvan de 
implementatie van het nieuwe stelsel gemonitord zal worden.  Zo moet voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van de Wkb de ICT bij het Rijk en de gemeente op orde zijn.

Buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente valt de eis dat de desbetreffende 
organisatie zoals de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw operationeel is, dat er 
voldoende toegelaten instrumenten zijn voor kwaliteitsborging en moeten er voldoende 
kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. 

Uiterlijk een half jaar voor 1 januari 2021 maakt de minister bekend of het stelsel op de 
datum van beoogde inwerkingtreding op verantwoorde wijze kan worden ingevoerd. Is dat 
niet het geval, biedt de Wkb de mogelijkheid om inwerkingtreding uit te stellen
Ook is in het bestuursakkoord opgenomen dat voorafgaand aan de inwerkingtreding van de 
Wkb de beoogde werkwijze zal worden beproefd door middel van proefprojecten. De 
gemeente Leusden heeft al contacten gelegd om een eerste proefproject te realiseren.

Op dit moment is niet voorzien dat de invoering van Wkb in Leusden een raadsbesluit 
behoeft. Komend najaar zullen wij u nader informeren over Wkb.

Schetsplan WSL voor invulling hoek Maanweg-Diepenheim van Scheltuslaan
Woningstichting Leusden (WSL) is eigenaar van een perceel aan de Maanweg. Tot een 
aantal jaren terug hebben hier door WSL geëxploiteerde huurwoningen gestaan. Omdat 
deze woningen gedateerd waren zijn ze gesloopt. WSL is van plan hier woningen te 
realiseren. Wij zien dit als een eigen initiatief van de WSL die past bij haar corebusiness en 
die bovenop de afgesproken toename van de huurvoorraad komt (300 extra voor 2025), 
Hierop wordt de participatie dan ook afgestemd. WSL bespreekt haar plan eerst met de 
buurt. Wij luisteren mee en geven in deze fase aan WSL ook maar beperkte richtlijnen mee
Aan de Maanweg staan vooral grondgebonden woningen. Ook aan zijde van de Maanweg in 

Maanwijk worden grondgebonden 
woningen gerealiseerd.  Het te 
ontwikkelen plan moet in hoogte, 
breedte en oppervlakte zoveel 
mogelijk aansluiten bij de 
oorspronkelijke bebouwing (‘2 rijtjes 
grondgebonden woningen’).

De mogelijke verkaveling zou er uit 
kunnen zien als in de tekening 
hieronder aangegeven. 
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Daarnaast en niet in de laatste plaats moet het plan voldoende draagvlak hebben in de 
buurt. 
Mede op basis van de consultatie door WSL wordt met hen overlegd over hoe zij verder wil 
gaan met het initiatief. Daarover wordt de raad weer geïnformeerd.  

Subsidie en transformatieplan Lariks 2020
De gemeente Leusden staat voor de opgave de zorg betaalbaar te houden. Daarom blijft het 
budget voor stichting Lariks (de uitvoeringsorganisatie voor Wmo, Jeugdwet en welzijn) voor 
2020 gelijk aan dat van 2019. Omdat de kosten van Lariks als gevolg van landelijke CAO-
afspraken stijgen en incidentele financiële bijdragen vervallen, is er 15% minder besteedbaar 
personeelsbudget. Gevolg hiervan is dat Lariks’ organisatie-inrichting en werkwijze wijzigen 
en dat keuzes moeten worden gemaakt om de kerntaken in het kader van welzijn, 
ondersteuning en zorg met voldoende kwaliteit uit te voeren. Wethouder Erik van Beurden: 
“Bij het maken van keuzen kijken we steeds naar het beleidskader Sociaal Domein 2019-
2022. Dit beleidskader staat in het teken van een samenleving waarin inwoners de regie 
nemen over hun leven en oog hebben voor elkaar, met voldoende toegankelijke 
voorzieningen en passende zorg voor inwoners die dat nodig hebben.” 

Voor 2020 heeft het maken van keuzen consequenties voor de inloopmomenten in Leusden 
en Achterveld, voor het project Maatjes Dementie en voor Lariks’ rol in 
samenlevingsinitiatieven. De betrokken partners worden tijdig geïnformeerd over wijzigingen 
en deze worden waar mogelijk in overleg vormgegeven. Zo worden de inloopmomenten in 
Achterveld in overleg met De Heelkom afgestemd op de behoefte. 

Per 1 mei 2020 zijn inwoners voor gratis informatie en advies welkom bij Lariks in Huis van 
Leusden op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. 

Naast bovengenoemde mogelijkheden voor gratis informatie en advies zijn er 
inloopmomenten op alle basisscholen in Leusden en Achterveld. Ouders en leerkrachten zijn 
hier welkom met vragen over opvoeden en opgroeien. Op sociaalplein-leusden.nl staat een 
overzicht van dagen en tijdstippen. Ook is hier de mogelijkheid om online vragen te stellen 
via een online intakeformulier. Na het invullen volgt binnen drie werkdagen een antwoord. 
De telefonische bereikbaarheid wijzigt niet. Via het centrale nummer: 033 303 44 44 is Lariks 
elke werkdag van 9.00 – 12.30 uur voor inwoners bereikbaar. 

Exacte invulling van de contactmomenten is uiteraard afhankelijk van hoe het verder gaat 
met de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus.
 

RRE; dit jaar uitgifte van RRE-vouchers
Inwoners van Leusden kunnen vanaf 25 maart 2020 de Energievoucher van €65,- digitaal 
aanvragen bij het Duurzaam Bouwloket. Hierover zal aan inwoners van Leusden worden 
gecommuniceerd. De voucher is een waardebon (geldig in 2020) voor kleine, 
energiebesparende maatregelen of een lokaal energieadvies. Met deze subsidie stimuleren 
we inwoners een eerste stap te zetten in het terugbrengen van het energieverbruik. Het 
effect is meer energiezuinige woningen in Leusden. De Regeling Energievoucher is de 
concrete uitwerking van de Regeling Reductie Energiegebruik van het ministerie van BZK. 
Door de Regeling Energievoucher kunnen 1.350 woningeigenaren verder worden geholpen 
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met energiebesparing. Verdere acties en promoties rondom het verzilveren van deze 
vouchers worden in verband met het Coronavirus later in het jaar opgezet.

Eurowoningen Toekomstbestendig
Op 31 maart heeft het college besloten om een aanvraag in te dienen voor een rijksbijdrage 
voor de wijk Rozendaal. Met deze bijdrage kunnen de bewoners van de Eurowoningen 
stappen gaan zetten om hun woningen over een aantal jaren van het gas af te halen en 
energiezuinig te maken. De aanpak is er op gericht om samen met de bewoners van de 
Eurowoningen een menukaart op te stellen voor de verbetering van de eigen woning. Naast 
de rijksbijdrage, wordt er ook van de bewoners verwacht dat ze investeren in de eigen 
woning. In het project wordt onderzocht wat er aanvullend, naast bestaande 
financieringsmogelijkheden zoals de Energiebespaarlening van het Nationaal 
Energiebespaarfonds, nodig is om iedereen mee te laten doen. In de wijk heeft 2% van de 
huishoudens een laag inkomen. Voor deze huishoudens geldt mogelijk dat door de 
combinatie van leeftijd en inkomen bestaande financieringsbronnen niet voldoende 
toegankelijk zijn. Wij zullen onderzoeken of ook voor deze  groep van bewoners oplossingen 
te vinden zijn waarmee zij ook – mocht het rijk onze aanvraag honoreren – aan deze aanpak 
kunnen meedoen.

In de vorige RIB kondigden we aan dat er op 17 maart een inloopbijeenkomst voor de 
wijkbewoners zou zijn. Deze is helaas ivm corona geannuleerd. Wel is op 10 maart een 
toelichting over het project gegeven aan het algemeen bestuur en de 
pleinvertegenwoordigers van de Groenstichting Rozendaal. De aanwezige bewoners 
reageerden enthousiast op het plan van aanpak. Vooral de kans om de woning comfortabel, 
energiezuinig en toekomstbestendig te maken en als bewoner zelf aan het stuur te zitten, 
vond positieve weerklank.

Transitievisie warmte
In elke gemeente van Nederland stelt de gemeenteraad uiterlijk in 2021 een Transitievisie 
Warmte vast. In de transitievisie warmte wordt een realistisch tijdpad gegeven waarop wijken 
van het aardgas gaan. Voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, is ook het 
beoogde alternatief voor aardgas aangegeven, zoals een warmtenet of juist een individuele 
warmtepomp. Hiermee wordt duidelijkheid gegeven aan bewoners en andere 
gebouweigenaren over investeringsbeslissingen die passen bij de toekomstige situatie.
Voor Leusden is er al het een en ander bekend. Er zijn door een adviesbureau, door het 
Plan Bureau voor de Leefomgeving en door Stedin al analyses gemaakt. Hieruit komt voor 
Leusden het volgende beeld naar voren:

Door de combinatie van bouwjaar, woningdichtheid, energiegebruik en aandeel 
corporatiebezit, is voor veel woongebieden nog geen eenduidig antwoord te geven op de 
vraag welke techniek het aardgas gaat vervangen. Het ene model geeft aan dat duurzaam 
gas in de toekomst waarschijnlijk de laagste maatschappelijke kosten met zich meebrengt, 
waar de andere modellen een all-electric oplossing op woningniveau dan wel een warmtenet 
aangeven. Dit betekent dat de kosten van de oplossingsrichtingen niet sterk uiteen lopen en 
dat er niet één oplossing is die zich uitgesproken positief onderscheidt. Voor enkele 
woongebieden van recenter datum is de oplossingsrichting wel helder. Dit zijn de wijken 
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waar de woningen bij de bouw al goed geïsoleerd zijn en die relatief makkelijk en tegen lage 
kosten over kunnen stappen op een warmtepomp.

Op basis van het inzicht dat er voor veel woningen nog geen zekerheid is te geven over het 
alternatief voor aardgas, willen we de aanpak primair richten op het terugdringen van het 
aardgasgebruik, en de keuze voor het toekomstige alternatief open houden. Wel zullen wij 
aan de hand van een tijdpad per wijk aangeven wanneer deze keuze gemaakt moet worden. 
Zo kan een grotere reductie van aardgasgebruik behaald worden dan door “de makkelijkste 
woningen” zo snel mogelijk van het aardgas te halen en geven wij onze inwoners wel de 
duidelijkheid wanneer hun wijk van het gas af zal gaan. Tevens wordt zo geanticipeerd op nu 
nog niet bekende technische opties.

Voor de raad van 2 juli zullen we een startnotitie voorleggen waarin bovenstaande verder is 
uitgewerkt en waarin u gevraagd wordt in te stemmen met de uitgangspunten voor de 
Leusdense Transitievisie Warmte.

Sociaal Domein
Tijdelijke maatregelen GGDrU bij inzet Coronabestrijding
GGDrU speelt een enorm belangrijke rol bij de beheersing en bestrijding van de 
Coronavirus. Om die reden is het integraal crisisplan geactiveerd en dit heeft gevolgen voor 
uitvoering van reguliere taken van de GGDrU. 

Verschillende medewerkers zijn al weken non- stop aan het werk in verband Corona. Om te 
zorgen dat deze medewerkers ook duurzaam inzetbaar zijn, is veel extra personeel nodig. 
Daarom doet de GGDrU onder het motto ‘van sprint naar duurloop’ een beroep op artsen en 
verpleegkundigen van andere taakvelden. Dit gebeurt bij Seksuele Gezondheid, Reisadvies 
en Jeugdgezondheidszorg. 

Dit betekent dat artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten van Jeugdgezondheidzorg 
12-18 jaar en de teams seksuele gezondheid en reisadvies, daar waar nodig, worden 
ingezet om het team infectieziekten te versterken en te ondersteunen in hun werk. Dit 
betekent dat de uitvoering van taken van JGZ 12-18, seksuele gezondheid (deels) en 
reisadvies (deels) met ingang van 12 maart 2020 tot nader order wordt stilgelegd. De 
partners (zoals scholen, wijkteams, gemeenten leerplicht-collega’s) en ouders zijn hierover 
geïnformeerd. 

GGDrU en Koepelorganisatie GGD/GHOR NL hebben de Inspectie Gezondheidzorg& Jeugd 
geïnformeerd over de genomen maatregelen. De inspectie Gezondheidszorg & Jeugd 
begrijpt deze keuze, maar vraagt extra alert te zijn op de continuïteit in de JGZ, mocht het 
integraal crisisplan voor een langere periode van kracht blijken te zijn.

De GGDrU kan dit werk later niet inhalen. Wel wordt ervoor gezorgd dat: 
 Medewerkers van de GGDrU voor ouders, jongeren, inwoners, scholen en 

ketenpartners via website, chat en telefonisch bereikbaar zijn; 
 GGDrU een stevig vangnet organiseert voor inwoners, leerlingen, ouders, scholen en 

ketenpartners die dringend aandacht nodig hebben; 
 GGDrU extra alert is op de zorgcontinuïteit, mocht het integraal crisisplan voor een 

langere periode van kracht blijken te zijn. 
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 Belangrijke kritische processen doorgang vinden.

Afspraken gemeente Leusden
Onderwijs, kinderopvang, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en Lariks hebben afspraken 
gemaakt over hoe om te gaan met zogenaamde zorgkinderen, nu zij op dit moment niet naar 
school of opvang kunnen. Alle partijen hebben de kinderen in beeld gebracht of zullen dit 
doen. Als er zorgen zijn om de kinderen of om de ouders van de kinderen, dan kunnen de 
partners contact zoeken met Lariks. Lariks onderzoekt dan of de kinderen/gezinnen bekend 
zijn bij Lariks. Ook kan men ter consultering Lariks benaderen over hoe om te gaan met een 
bepaald vraagstuk.
Ook de zogenoemde zorgkinderen vanaf twaalf jaar en ouder worden in beeld gebracht door 
de leerplichtambtenaar en onderwijsconsulenten van het Voortgezet onderwijs. Ook hiervoor 
geldt ook dat men voor een adviesvraag contact kan zoeken met Lariks. 

Financiën 
Door de uitbraak van dit virus wordt de GGDrU geconfronteerd met extra kosten bovenop de 
reguliere budgetten. Deze extra kosten worden inzichtelijk gemaakt op verzoek van het 
Dagelijks Bestuur van de GGDrU. Op een later moment zal er meer duidelijkheid komen 
over de verrekening van deze extra kosten. 

Stevig Ouderschap
In de raad van 7 november heeft u gevraagd om het product ‘Stevig Ouderschap’ aanvullend 
op het huidige aanbod van de GGDrU in te kopen. 
We hebben onderzoek gedaan naar de behoefte van dit specifieke product dat GGDrU 
aanbiedt als maatwerk. Er blijkt een beperkte behoefte te zijn aan dit product. Zowel Lariks 
als de verloskundigen geven aan dat er 2 tot 3 keer per jaar een ondersteuningsvraag is op 
dit gebied.
We hebben hiervoor een passend aanbod dat wordt geboden door Homestart van 
Humanitas. 

Homestart biedt hulp aan jonge ouders met jonge kinderen thuis tot maximaal 12 maanden. 
Dit wordt geboden door vrijwilligers die coaching krijgen van een professionele kracht. Deze 
manier van ondersteuning sluit aan bij de transformatie waarin we meer gebruik willen 
maken van informele hulp. We concluderen dat er op dit moment passende ondersteuning is 
voor inwoners met deze ondersteuningsvraag. In het kader van de transformatiedoelstelling 
zoals verwoord in het beleidskader Sociaal Domein hebben heeft de gemeente Leusden zich 
aangemeld voor het actieprogramma Kansrijke start. Als  er alsnog leemtes wordt 
geconstateerd, dan zullen we hiermee aan de slag gaan.

Actieprogramma Kansrijke Start
Het programma heeft tot doel dat de eerste 1000 dagen van ieder kind zo goed mogelijk zijn, 
omdat dit cruciaal is voor een optimale kans op een goede toekomst. De impuls Kansrijke 
start is bedoeld voor het vormen of versterken van een lokale coalitie om tot gezamenlijke 
afspraken te komen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen (van – 10 maanden tot 2 
jaar) specifiek voor kwetsbare gezinnen. Een startfoto met feiten en cijfers rond de geboorte 
van kinderen in kwetsbare gezinnen kan een onderdeel zijn. Daarnaast kan gedurende het 
traject zichtbaar worden welke hiaten er zijn in het ondersteuningsaanbod aan kwetsbare 
gezinnen die kinderen hebben in de leeftijd van 0 -2 jaar. 
We houden u op de hoogte over het vervolg. 
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Uitstel invoering nieuwe Wet Inburgering
Minister Koolmees (SZW) heeft op 23 maart jl. de Tweede Kamer laten weten, dat de 
invoering van de nieuwe Wet Inburgering is opgeschoven naar 1 juli 2021. De reden is, dat 
er meer tijd nodig is om de wettelijke en financiële kaders helder te krijgen. Wettelijk gaat het 
niet alleen om het wetsvoorstel zelf, maar ook en vooral om de lagere regelgeving (AMvB’s, 
en ook gemeentelijke verordeningen en beleidsregels) goed inhoud te geven. De 
gesprekken tussen de minister en de VNG over de benodigde budgetten vragen meer tijd.
In Leusden gaan wij wel door met onze voorbereiding. Op 5 maart jl. is een bijeenkomst met 
stakeholders geweest, die veel ideeën en inzichten heeft opgeleverd, maar waar bovenal is 
gebleken dat alle partijen zeer betrokken zijn bij het thema en graag een inzet willen leveren. 
De vervolgstap, een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen, is vanwege de coronacrisis 
voorlopig uitgesteld.

Voortgangsbericht Implementatie Omgevingswet
Met het vaststellen van de invoeringswet Omgevingswet door de 1e kamer in februari is weer 
een belangrijke stap gezet op weg naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De 
beoogde datum inwerkingtreding was eind maart 2020 nog steeds 1 januari 2021. Voor 1 juli 
2020 moet het Rijk het definitieve invoeringsbesluit nemen en pas dan staat de datum 
inwerkingtreding vast. Het is op moment van schrijven niet in te schatten welk effect de 
Coronacrisis zal hebben op het invoeringstraject en datum inwerkingtreden.
Leusden bereidt zich voor op de Omgevingswet met een programma waarin verschillende 
sporen en deelprojecten in samenhang worden uitgevoerd. Met dit bericht informeren wij u in 
vogelvlucht over de voortgang en de te voorziene besluitvorming. Van belang is hierbij dat u 
zich realiseert dat dit steeds een momentopname is. Planning en inzichten over ordening en 
inhoud van het programma als geheel en onderdelen daarvan zijn door in- of externe 
ontwikkelingen voortdurend in beweging.
Vanuit Rijk, VNG, provincie en RUD is duidelijk een toename waarneembaar in omvang en 
concreetheid van de inspanningen rondom de Omgevingswet. Er wordt geschakeld naar de 
hoogste versnelling. Leusden is relatief vroeg begonnen zich op de Omgevingswet voor te 
bereiden. Wel is het lastig voor onze relatief kleine werkorganisatie om het tempo dat nu om 
ons heen wordt gemaakt bij te houden. We liggen nog steeds op koers om per 1-1-2021 de 
absoluut noodzakelijke processen en instrumenten op orde te hebben. Het is echter niet 
mogelijk om per 1 januari a.s. alle ambities al direct te realiseren. We zijn selectief in het 
kiezen van een rol als voortrekker of juist volger. 
Het programma omgevingswet is veelomvattend. Het betreft enerzijds het in goede banen 
leiden van een transitie: zorg dat alle benodigde processen en instrumenten op tijd klaar 
staan. Dat is veelal per 1 januari a.s.. Anderzijds betreft het programma het vormgeven aan 
een transformatie: zorg voor een flexibele, op de samenleving gerichte organisatie zodat de 
verbeterdoelen van de wet worden behaald en de kernwaarden van de samenleving voorop 
geïnternaliseerd zijn en dus automatisch leidraad zijn in ons beleid, de rolneming en houding 
en gedrag van raad, college en medewerkers.
Onderstaande afbeeldingen illustreren het contrast tussen de transitie en de transformatie. 
De transitie heeft dit jaar veel tijd en aandacht nodig. Veel van deze notitie betreft dan ook 
die inspanningen. Toch moet niet uit het oog verloren worden dat de transitie –hoe groot en 
complex ook- feitelijk niet meer is dan een hulpmiddel om de transformatie tot stand te 
brengen. 
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Een meer concrete manier om de inspanningen in het programma onder te verdelen is een 
onderverdeling in afzonderlijke opgaven, projecten en (clusters van) samenhangende 
activiteiten. Dat wordt hieronder gedaan en op elk deelgebied wordt een korte stand van 
zaken gegeven. Het betreft:

 Digitalisering
 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
 Regionale Samenwerking
 Omgevingsvisie
 Omgevingsplan
 Participatie
 Altijd Vers Nooit Af
 Financiën

Tenslotte is een actueel overzicht van verwachtte toekomstige besluitvorming toegevoegd 
en sluiten we af met een korte conclusie
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Digitalisering  :  
Een functionerend Digitaal Stelsel Omgevingswet(DSO) is een randvoorwaarde voor een 
goede implementatie van de Omgevingswet. Per 1 januari 2021 moeten wij in staat zijn om 
o.a. vergunningaanvragen en meldingen digitaal te ontvangen en te verwerken. Hiervoor  
gaan we onze software upgraden om aan de minimale vereisten te voldoen en dit proberen 
we te doen binnen de beschikbare middelen. Met de leveranciers zijn afspraken gemaakt 
over tijdige implementatie/aansluiting. De risico’s en onzekerheden zijn vooral extern: gaat 
het lukken om op landelijk niveau alle beoogde voorzieningen, standaarden en koppelingen 
op tijd gereed te hebben? Leusden ligt goed op schema, vooralsnog blijven we binnen 
planning en budget. 

VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)
Het primaire proces van VTH staat in Leusden al enige tijd onder druk. Langdurige uitval 
wegens ziekte en een periode van hoogconjunctuur (veel bouwinitiatieven)  hebben geleid 
tot capaciteitsproblemen. Er was weinig gelegenheid voor expertise ontwikkeling en het 
ontwikkelen van nieuwe werkprocessen. Er wordt komende maanden door externe 
adviseurs samen met de betrokken ambtenaren een plan van aanpak opgesteld om in de 
tweede helft van dit jaar de processen, kennis en kunde op orde te brengen die per 1-1-2021 
operationeel moeten zijn. Het is niet uit te sluiten dat hiervoor aanvullende 
middelen/capaciteit nodig zijn. Indien en voor zover mogelijk komen we hier bij de Kaderbrief 
op terug. We hebben dan echter nog geen volledig overzicht  van de omvang van de te 
leveren inspanningen en dus de eventueel extra benodigde incidentele middelen. 
Belangrijke randvoorwaarden voor het nieuwe VTH stelsel per 1-1-’21 zijn het digitaal 
werken, zaakgericht werken en de digitale koppelingen met het DSO. Dit alles is in Leusden 
goed voor elkaar of ligt op schema. 
Voor VTH ligt naast de Omgevingswet ook nog de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor 
het bouwen (Wkb) in het verschiet (zie elders in deze RIB). Dat traject zal ook implicaties 
hebben voor de organisatie en werkprocessen bij toetsen en verlenen van vergunningen en 
toezicht en handhaving. Ook de Wkb zal de nodige aandacht vragen ter voorbereiding.

Regionale Samenwerking
De afgelopen maanden is meer structuur en tempo gekomen in de organisatie van regionale 
samenwerking. De Uitvoeringsdiensten, Provincie en grote gemeenten vervullen hierin een 
voortrekkersrol. In dit schema zijn de samenwerkingstafels in de provincie Utrecht 
weergegeven. Het doel is te komen tot een bestuursakkoord regionale samenwerking. Los 
daarvan zal de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de uitvoeringsdienst RUD moeten 
worden herzien. Hierin moeten  in elk geval de overdracht van de bodemtaken zijn geregeld. 
Hier neemt de gemeente de rol van het bevoegd gezag over van de provincie, maar moet de 
RUD de uitvoering (blijven) doen. 
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Leusden draagt naar vermogen bij aan de regionale samenwerking, maar is niet in staat om 
actief deel te nemen aan alle 8 samenwerkingstafels en dat is ook niet nodig. De meeste 
Leusdense betrokkenheid zit nu bij de overdracht bodemtaken, VTH-DSO en VTH-Beleid. 
Meer Leusdense inzet op de andere tafels zou bijdragen aan de regionale doelstellingen en 
zou de invloed van Leusden op het afsprakenkader vergroten, maar ook extra capaciteit 
vragen. Die is nu niet voorhanden. Hier liggen ons inziens echter geen strategische 
belangen die het noodzakelijk maken om extra capaciteit in te zetten op de regionale 
samenwerking, te meer omdat veel aandacht nodig is voor het eigen VTH proces.

Omgevingsvisie
In 2017 heeft Leusden besloten te streven naar uitnodigingsplanologie. Dat wil zeggen: 
initiatiefnemers kunnen binnen duidelijke en kenbare kaders zelf initiatieven ontplooien die 
bijdragen aan de doelen en ambities van de gemeente. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat 
deze doelen, ambities en kaders kenbaar zijn en voldoende houvast bieden om de 
gemeentelijke grondhouding t.o.v. een initiatief te kunnen voorspellen Niet voor niets is 
“inzicht bieden in wat wel en niet kan” een van de 4 hoofddoelstellingen van de 
omgevingswet .
Leusden heeft in 2018 al een 2-delige omgevingsvisie vastgesteld, voor het stedelijk en 
buitengebied. Er is dus al ervaring met het gebruiken van de visie als instrument voor 
toetsen van initiatieven en ten behoeve van uitnodigingsplanologie. In 2019 is een 
programma van eisen (PvE) opgesteld waar een ideaaltypische omgevingsvisie onder de 
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omgevingswet aan zou moeten voldoen en is een verschillenanalyse gemaakt. Op basis van 
die z.g. GAP-analyse, het PvE en natuurlijk de vastgestelde visies zelf wordt nu gewerkt aan 
het beleidsneutraal anders vormgeven van deze visies, waarschijnlijk in de vorm van een 
interactieve website. Hierbij zijn beide visies samengevoegd in één digitaal medium. Het 
doel is om de visies qua vorm en opzet beter toegankelijk en transparanter (qua kaders, 
ambities en doelen) te maken voor beleidstoepassers (ambtenaren), politiek en 
samenleving. Ook is het doel om te komen tot een vorm die het mogelijk maakt de visie 
eenvoudig te updaten en die de verhouding met sectoraal beleid, de op uitvoering gerichte 
omgevingsprogramma’s (een nieuw instrument dat Leusden nog moet leren kennen) en alle 
concrete regels omtrent de fysieke leefomgeving (omgevingsplan) helder duidt. Eventuele 
nieuwe beleidsinzichten worden in eerste instantie niet in deze beleidsneutrale hervorming 
van de omgevingsvisie verwerkt, maar in een apart traject. Op dit moment werken we aan 
deze opgave en zijn we de kosten en de doorlooptijd aan het bepalen.  
Daarnaast zal  –los van de omvorming- worden gewerkt aan een inhoudelijke update van de 
omgevingsvisie. De keuzes die de raad t.z.t. maakt over de RES, toekomstige 
woningbouwlocaties en tal van andere zaken worden daarin verwerkt. 

Omgevingsplan
Werken aan een Omgevingsplan Buitengebied
Per 1-1-2021 wordt van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan voor de gehele gemeente 
Leusden van kracht. Het bestaat uit alle huidige bestemmingsplannen, lokale verordeningen 
m.b.t. de fysieke leefomgeving en de Bruidsschat van het Rijk. De bruidsschat is een set van 
600 rijksregels uit het huidige Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) die gemeenten moeten verwerken in haar nieuwe omgevingsplan. Gemeenten krijgen 
tot 1 januari 2029 de tijd om dit tijdelijke omgevingsplan om te vormen tot het omgevingsplan 
nieuwe stijl, zie onderstaande afbeelding. 

Er zijn verschillende routes en snelheden denkbaar naar het Omgevingsplan nieuwe stijl. In 
een keer voor het gehele grondgebied van Leusden alles regelen (Big Bang) of stap voor 
stap langs een geografische of juist thematische insteek. En alles zo snel mogelijk, juist zo 
laat mogelijk of iets er tussenin. De wijze waarop Leusden deze transitie wil vormgeven 
willen we dit jaar met u bepalen. 
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Een deel van de keuze hiervoor is reeds gemaakt door u. Al enige tijd werken we  aan de 
voorbereidingen voor het Omgevingsplan Landelijk Gebied. Daarmee is begonnen om 
ervaring op te doen met het werken volgens de omgevingswet, het uitvoering geven aan de 
omgevingsvisie buitengebied en omdat het bestemmingsplan buitengebied toe is aan 
vervanging. De ambitie om  dit jaar het plan volledig “klaar te zetten” om dat op het vroegst 
mogelijke moment in 2021 ter vaststelling aan de raad te kunnen voorleggen, is verlaten. 
Veel van de tools, handreikingen en inzichten om een omgevingsplan buitengebied te 
maken zijn nu nog niet voorhanden, maar naar verwachting pas over circa een jaar. Vanuit 
efficiëntie en kwaliteitsoogpunt is temporiseren daarom het beste. Kwaliteit en doelmatigheid 
gaan nu boven snelheid. Wel wordt in de komende maanden het werk aan een belangrijk 
tussenproduct voor het omgevingsplan landelijk gebied voortgezet, de z.g. “Nota van 
Uitgangspunten (NvU)”. In dit document worden principekeuzes gemaakt voor de wijze van 
’evenwichtige toedeling van functies en activiteiten’ (In het huidige stelsel heet dat nog: 
‘bestemmen’). Ook wordt voorgesorteerd op de ruimte die het plan wel of juist niet aan het 
college biedt voor binnenplanse vrijstellingen en afwijkingen. Omdat dit ook de rol van raad 
raakt zal de NvU –hoewel dus slechts een tussenproduct, en grotendeels technisch-juridisch 
van aard- aan de raad worden aangeboden ter vaststelling. 

Op dit moment spelen er een aantal actuele onderwerpen in het buitengebied (o.a. 
energieopwekking/RES, vrijkomende agrarische bebouwing, B&B regeling, etc). Voor deze 
actuele thema’s wordt bekeken welke vragen om een beleidsaanscherping of -aanvulling en 
op welke termijn. Dit om het kader uit de omgevingsvisie goed handen en voeten te kunnen 
geven en initiatieven in het buitengebied te kunnen laten landen.

Werken met het tijdelijke Omgevingsplan
Leusden zal zich ook moeten voorbereiden op het werken met en kunnen aanpassen van 
het tijdelijke omgevingsplan. Dat is vooral een technische/ambtelijke exercitie, maar er zit 
ook een element in waarom college en raad afspraken moeten maken. Dat betreft de vraag 
welke initiatieven pas na een raadsbesluit kunnen doorgaan en welke door het college 
mogen worden afgedaan.

In de huidige situatie heeft de raad met een delegatiebesluit het college de bevoegdheid 
gegeven om –binnen bepaalde kaders- buitenplanse vergunningen te verlenen zonder dat 
daar een verklaring van geen bedenkingen van de raad voor nodig is. Om die systematiek in 
stand te houden moet de raad in het kader van de nieuwe wet ook opnieuw een dergelijk 
delegatiebesluit nemen. De zal raad dit najaar een voorstel krijgen voorgelegd.
Tenslotte is misschien ook een delegatiebesluit wenselijk om het college in staat te stellen 
het tijdelijke omgevingsplan snel te “repareren” als blijkt dat onbedoelde/onwenselijke 
technisch-juridische lacunes zijn ontstaan als gevolg van de stelselwijziging. Dat zou kunnen 
gebeuren doordat definities en interpretaties van begrippen in verschillende wetten soms 
niet identiek zijn. Het is nog onzeker of dat gaat gebeuren. Een regionale werkgroep is bezig 
met het in kaart brengen van de ‘Bruidsschat’ (De rijksregels en voorschriften die nu aan de 
gemeenten wordt overgedragen). Deze werkgroep komt dit najaar met een advies hierover. 
Dat zou dus tot een raadsvoorstel kunnen leiden om bepaalde zaken te delegeren. 

Participatie
De Omgevingswet verplicht Leusden tot het expliciteren van haar participatiebeleid. Dat 
beleid kan het beste samen met de raad worden vormgegeven. Het raakt immers ook de 
rolneming van de raad en moet zijn ingebed in de kernwaarden Samenleving Voorop.  Het is 
een uitdaging maar ook een noodzaak om verwachtingen, rollen en taken van college, raad, 
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initiatiefnemers en belanghebbenden helder te krijgen, met oog voor de steeds wisselende 
context. Immers: elke opgave is uniek; daar zal de Leusdense participatiemethode rekening 
mee moeten houden. 
Met de raadswerkgroep Omgevingswet wordt hierover al gesproken. Komende tijd willen we 
dat doorzetten en verbreden. Doel is om in najaar 2020 een raadsbesluit over de Leusdense 
Participatiemethode te kunnen nemen. De scope van de Participatiemethode is breder dan 
alleen de fysieke leesomgeving en dus breder dan de scope van de omgevingswet. Ons 
streven is om tot één flexibele methodiek te komen die voor elk gemeentelijk beleidsinitiatief 
of project van toepassing is.
De Omgevingswet verplicht de gemeente tot participatie bij zaken als omgevingsvisie en 
omgevingsplan. De wet stelt echter geen participatie verplicht bij een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning. De raad kan wel categorieën aanwijzen waarin participatie 
voorafgaand aan de vergunningsaanvraag toch verplicht is. Ook hiervoor wordt een 
raadsvoorstel gemaakt. Apart of als onderdeel van de Leusdense Participatiemethode. 

Altijd Vers Nooit Af
“Anders werken” wordt door het nationale programma ‘aan de slag met de omgevingswet’ 
voorgesteld als 1 van de drie puzzelstukken die met de Omgevingswet in elkaar moeten 
passen. In Leusden hanteert het programma omgevingswet de slogan Altijd-Vers-Nooit-Af 
als cultuurdrager van ’anders’ werken. Het staat voor het vormgeven op een meer integrale 
wijze van de beleidscyclus en zorgen voor continue feedback en verbetering tussen 
kaderstellers (de raad), bestuurders, beleidsmakers, beleidstoepassers en 
vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. 
Ook staat het voor de ambitie om beleidskaders veel vaker en op onderdelen te kunnen 
updaten, zodat niet meer eens in de paar jaar van voren af aan een nieuw kader hoeft te 
worden opgesteld met een vooraf bepaalde looptijd/levensduur. In de praktijk zijn dit soort 
kaders vaak al verouderd voordat ze goed en wel zijn vastgesteld. In plaats daarvan wordt 
gezocht naar een systeem dat het mogelijk maakt steeds bij te sturen op basis van 
leerervaringen uit de praktijk, gewijzigde inzichten of externe ‘game changers’. Deze 
werkwijze wordt in vakjargon ook wel ‘incrementeel en iteratief’ genoemd. Altijd Vers Nooit af 
is geen deelprogramma. Het is de saus over het hele programma en heeft belangrijke 
raakvlakken met de organisatieontwikkeling. 
 

    

Het is lastig om de voortgang op dit terrein te meten. Je voelt het meer dan dat je het ziet. 
Onder meer de hervorming van de omgevingsvisie, de keuzes rondom het omgevingsplan 
en het mogelijk maken van uitnodigingsplanologie dragen bij aan deze verandering.
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Financiën
De incidentele middelen voor de implementatie zijn dit jaar uitgeput. Om het programma 
implementatie voort te kunnen zetten is nieuw budget nodig. We komen hierop terug bij de 
beleidsprioriteiten in de Kaderbrief 2021.
De structurele effecten van de omgevingswet zijn helaas nog steeds erg lastig in te schatten. 
Ook andere gemeenten worstelen hiermee. Er zijn zowel nieuwe lasten als nieuwe baten. 
Zonder bedragen te kunnen noemen schatten wij nu de kans op netto extra lasten groter in 
dan de kans op netto extra baten.
In Q3 en Q4 wordt gewerkt aan een nieuwe legesverordening; noodzakelijk in verband met 
het nieuwe stelsel en ook de Wkb.

Planning besluitvorming
Ten opzichte van het “spoorboekje” uit september 2019 is het e.e.a. veranderd.
We verwachten nu besluitvorming door de raad over volgende onderwerpen:

- Omgevingsplan: NvU Buitengebied Q3/Q4
- Omgevingsplan: transitiestrategie Q3/Q4
- Delegatiebesluit(en) omgevingsplan Q4
- Delegatiebesluit buitenplanse vrijstellingen Q4
- Ontwerp Omgevingsplan buitengebied: ntb 2021 e.v.
- Inhoudelijke update omgevingsvisie ntb
- Leusdense participatiemethode Q4
- Aanwijzen verplichte categorieën participatie omgevingsvergunning Q4
- Legesverordening Q4

Daarnaast zal de raad geïnformeerd en/of betrokken worden over diverse besluiten waar het 
college bevoegd is, zoals de omvorming van de omgevingsvisie, het bestuursakkoord 
regionale samenwerking omgevingswet, eventuele besluiten om omgevingsprogramma’s 
vast te stellen, de dienstverleningsovereenkomst RUD, milieu-kwaliteitsprofielen, en 
besluiten rondom beleidsplan en werkprocessen VTH.

Conclusie
Er is veel werk te verzetten. Gelukkig is Leusden tijdig begonnen. Hoewel er natuurlijk 
risico’s en onzekerheden zijn hebben wij vertrouwen dat het gaat lukken om per 1-1-2021 te 
voldoen aan de wettelijke minimum eisen. Hiervoor dient nog wel een flinke inspanning 
geleverd te worden door de organisatie. 

Wij zullen in overleg met de griffie een uitwisseling inplannen over de omgevingswet; Corona 
volente nog voor het zomerreces. 
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