
Informatieronde 23-1-2020 

RV Vaststelling bestemmingsplan Maanwijk

De firma Heijmans Vastgoed heeft het voornemen om in Leusden-Zuid een 
nieuwbouwwijk onder de naam 'Maanwijk' te realiseren. Hiervoor moet een nieuw 
bestemmingsplan worden vastgesteld. Het plan is door de minister aangewezen als 
bestemmingsplan “met verbrede reikwijdte” en maakt deel uit van de 17e trance 
Crisis- en Herstelwet (Chw). 
Het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van Maanwijk 
heeft ter inzage geleggen. Hier zijn 8 reacties op ontvangen onder andere over 
verkeersontsluiting en -hinder, industrielawaai, de faunapassage en groenzone.
De raad wordt voorgelegd om het Chw-bestemmingsplan verbrede reikwijdte 
“maanwijk, Leusden-Zuid gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de 
zienswijzennota en ambtshalve wijzigingen

Drie inwoners spreken mee. Zij dragen de volgende punten aan: 
- De verslaglegging van de inwonersbijeenkomsten was eenzijdig en niet afgestemd met de 
bezoekers. De verslagen zijn niet volledig. 
- Waar aanvankelijk gesproken werd over 90 woningen, worden het er inmiddels 120. Dit 
betekent minder groen. Wat betekent het voor de verkeersontsluiting?
- Naast dat het uitzicht voor de omwonenden wordt weggenomen maken de omwonenden 
zich ernstig zorgen om de privacy in eigen huis en tuin. 
- Momenteel is dit een van de mooiste entrees van Leusden, straks staan de woningen tegen 
de weg aan. 
- Er wordt gevraagd naar voorkeursrecht voor Leusdenaren (starters, ouderen). Momenteel 
wordt het project voor een veel grotere groep dan alleen Leusdenaren in de markt gezet. 
- De nokhoogte van de nieuwe woningen is fors hoger dan de huidige woningen. Verzoek de 
nokhoogte gelijk te maken aan de rest van de straat. 
- De omwonden hebben aangegeven dat de stedelijke accenten op de hoeken, inclusief de 
nog hogere nokhoogte, onwenselijk is. 
- Waarom is niet gekeken naar het WSL-terrein aan de Maanweg, wat al tien jaar lang braak 
ligt.
- In het rapport wordt aangeven dat er geen problemen zijn met het grondwater. Het is er 
echter heel erg nat, waarschuwing hier echt rekening mee te houden door bijvoorbeeld te 
voorzien in bergingscapaciteit. 
- Het huidige water in de wijk is vrij schoon, het is onwenselijk dat er een koppeling wordt 
gemaakt met het water van Leusden Grift. 

De volgende onderwerpen zijn besproken: 
- WSL terrein. Wethouder van Beurden geeft aan dat de grond van WSL is. De wethouder 
heeft zich ingezet of er geïnteresseerden zijn voor die grond. Verschillende pogingen met 
verschillende partijen zijn niet rond gekomen. WSL is momenteel bezig met het verkennen 
van de mogelijkheden voor dit gebied. 

- Inwonersparticipatie. Er zijn een aantal gesprekken geweest volgens het oude 
communicatieprotocol. Dat hield in dat de initiatiefnemer de gesprekken voerde met de 
omwonenden. Gedurende het proces heeft de gemeente dit naar zich toegetrokken en zijn 
er opnieuw gesprekken geweest met omwonenden. 

- Bouwen voor Leusdenaren. De gemeente zelf kan geen voorrang geven aan Leusdenaren.  
Er kan wel met de ontwikkelaar worden gekeken naar de verkoopprocedure, waarin er een 
inschrijftermijn is waarbij alleen Leusdenaren zich kunnen inschrijven.  



- Wethouder van Beurden geeft aan dat de groene inrichting nog moet worden uitgewerkt, en 
dat dit in overleg zal zijn met de omwonenden. 

- Er wordt een ruimere piekniveau van geluid aan de voorzijde van de huizen worden 
gehanteerd i.v.m. met de treinbaan van Pon. Dit wordt vastgelegd in de vergunning van Pon.  
Er hoeft niets aangepast worden in het plan zelf. Aan de bewoners zal wel moeten worden 
gecommuniceerd dat ze iets meer zullen merken van het geluid van de trein. Het geluid 
binnenshuis zal overigens goed moeten zijn. 

- Ten aanzien van de waterberging volgt de gemeente de voorschriften van het waterschap. 
Het waterschap heeft de goedkeuring gegeven. 

- Alle woningen zullen voor of achter rolstoeltoegankelijk zijn. Ook de toegankelijkheid van 
de openbare ruimte wordt bij het verdere ontwerp meegenomen. 

Advies te agenderen als bespreekstuk in de raadsvergadering op 6 februari 2020.  

RV Vaststellen verordeningen Wmo en Jeugd 2020

De raad wordt gevraagd de verordening Maatschappelijke Ondersteuning en de verordening 
Jeugdhulp vast te stellen. Aanpassingen zijn nodig om de verordeningen in lijn te brengen 
met veranderende regelgeving  gerechtelijke uitspraken. Daarnaast biedt het de kans 
wensen vanuit beleid, adviesraden en uitvoering mee te nemen.  Met het vaststellen van de 
verordeningen is de gemeente in staat de zorg en hulp aan onze inwoners te borgen en te 
continueren. 

De volgende onderwerpen zijn besproken: 
- De nieuwe eigen bijdrageregeling gaat naar 19 euro. Er is onrust onder gemeenten. 
Wat vindt Leusden, is er sprake van inzet richting bijvoorbeeld de VNG? Meerdere 
gemeenten, ook Leusden, hebben aangegeven dat dit niet kan. Maar de regeling is 
inmiddels een feit.  
Nu kijkt Leusden naar de mogelijkheden huishoudelijke hulp te behouden als een 
voor de gemeente betaalbare algemene voorziening. Er wordt gezocht naar een 
“scherpe uitvoering”, waarbij mensen die voorheen gebruik maakte van een licht 
pakket huishoudelijke hulp  een grens mee te geven zodat we de middelen kunnen 
inzetten voor de mensen die het echt nodig hebben. Daarnaast stimuleert de 
gemeente dat men, als ze dit kunnen , een deel van de zorg zelf te betalen. 
Tenslotte staat de gemeente ook open voor experimenten waarin vrijwilligers worden  
ingezet om dingen buiten het normenkader op te laten pakken. 

- Hoe staan de maatschappelijke belangengroeperingen in Leusden ten opzicht van 
het raadsvoorstel? Er is begrip dat dit zo moet. De participatieraad geeft mee of er 
toch niet wat inkomensafhankelijkheid in kan worden gebouwd maar ook in het besef  
dat de marges voor de gemeente hierin klein zijn.  Daarnaast zijn er een aantal 
andere kleine puntjes van aandacht aangedragen. Dit wordt meegenomen in de 
beleidsregels. 

- Er zijn recentelijk twee rechterlijke uitspraken gedaan over het normenkader 
huishoudelijke hulp. Wethouder van Beurden licht toe dat de gemeente het graag 
aan de organisatie die de huishoudelijke hulp verzorgt en de cliënt zelf had gelaten 
wat schoon is. De rechter wilde een betere onderbouwing en heeft aangegeven dat 



dit moet worden vastgelegd per minuut. Als gemeente hebben we dit dus moeten 
vastleggen. 

- Er is al 330.000 euro opgenomen om het gat te dichten. Zijn dit alleen de 
meerkosten of wordt hierin ook rekening gehouden met een volumestijging. Er is 
rekening gehouden met een bepaald percentage volumestijging – of dat percentage 
wordt overschreven is een onzekerheid. 

-Sportrolstoelen worden genoemd bij zelfstandig wonen. Wethouder van Beurden 
geeft aan dat dit deelnemen aan het normale leven betreft, voor sommigen hoort dat 
sporten met een sportrolstoel mee. Voor deze voorziening betaald de gemeente  een 
vast bedrag.

- De regiotaxi wordt 15 cent duurder. De kosten van de regiotaxi stijgen als gevolg 
van indexatie, dat wordt doorberekend. Dit is regionaal zo afgesproken. 

- Klopt het dat bij de algemene voorziening maar twee uur betaald wordt door de 
gemeente? Die twee uur (ongeveer) is een gemiddelde wat door de 
thuiszorgorganisatie wordt geleverd. Het aantal uur kan per cliënt verschillen.  

De fracties adviseren het onderwerp te agenderen als hamerstuk bij de 
raadsvergadering van 6 februari 2020. 

Strategische agenda Regio Amersfoort
De raad wordt gevraagd de deeladviezen van de dialooggroepen op te nemen in de 
strategische agenda. De adviezen bestrijken drie thema’s: wonen, werken en 
duurzaamheid. 

De raadsleden geven aan dat het goed is dat er in gezamenlijkheid stappen zijn 
gezet om inwoners en stakeholders te betrekken. Het is positief dat de 
dialooggroepen geen lobbygroepen zijn geworden Raad constateert dat het gezien 
kan worden als startpunt. Maar, aar kunnen we met elkaar van uit gaan, waar gaan 
we naar toe, wat gaat college/regio er mee doen? Is het wel een discussiedocument 
waar Leusden mee uit de voeten kan? Inhoudelijk stellen ze veel vraagtekens bij de 
adviezen: 

- Het eindresultaat komt vrijblijvend over. Wat betekent het als de raden hier nu 
aan akkoord op geven? Het moet allemaal nog onderzocht worden op 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid. 

- Term regiostad komt uit de lucht vallen. Het is een advies uit de dialooggroep, 
maar raadsleden dringen met klem aan om deze in het verdere proces niet te 
gebruiken. 

- Alle raadsleden wensen duiding over het feit dat het Leusdense kader bij de 
woonopgave opzij is geschoven. 

De raadsleden bespreken mogelijkheid voor amendementen op “regiostad” en op het 
ontbreken van de Leusdense woonkaders. Omdat alle gemeentes in de regio deze 
maand de Strategische agenda vaststellen, overweegt de raad daarnaast een motie 
vreemd waarin burgemeester wordt opgeroepen om na het regionale 
besluitvormingstraject met alle raden om tafel te gaan voor een duidingsgesprek. 
Deze motie vreemd kan in de extra raad van 23 januari ’20 worden behandeld. 



Informatieronde reactie Leusden op provinciale omgevingsvisie en –
verordening Utrecht 
De provincie Utrecht heeft op 17 december de concept-ontwerp Omgevingsvisie en –
verordeningen vrijgegeven voor bestuurlijke reacties. Tot 30 januari ’20 is het 
mogelijk zienswijzen op de concept-ontwerpen in te dienen. Documenten op de 
website van de provincie: https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/ 
De regio Amersfoort heeft een reactie opgesteld die wordt voorgelegd aan de raden. 
Daarnaast heeft het college een reactie namens Leusden opgesteld. 

Het college heeft toelichtende vragen op beide reacties beantwoord. 
Na een korte schorsing is de bespreking voortgezet in een extra raadsvergadering: 
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/23-
januari/22:45 

De heer Van Merrienboer spreekt in over leegstand in winkelcentra, ontwikkelen van 
ruimte aan de randen van de snelwegen en de hoogte van windmolens. 
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