
Concept-ontwerpen POVI en POVerordening; aanvullende specifiek 
Leusdense reacties op concepten van december 2019. 

Hieronder zijn de Leusdense reacties cursief opgenomen. 

Ten aanzien van VISIE. 

Visie 4.3 Duurzame energie:
Wat staat in de visie: dat u in principe geen turbines vanaf 20 meter en met een opgesteld 
vermogen van minder dan 3 MW wilt faciliteren, omdat deze turbines een te grote impact 
hebben op de omgeving in relatie tot het beperkte maatschappelijke rendement. Mocht uit 
maatwerk blijken dat een locatie enkel geschikt is voor een turbine hoger dan 20 meter en een 
lager vermogen dan 3 MW, dan vragen wij via de Omgevingsverordening deze afwijking van 
de regels te motiveren.
Onze reactie hierop: in onze contacten met de ondernemers van ons buitengebied geven zij 
aan dat verruiming tot 50 meter as hoogte de toepassingsmogelijkheden vergroot. Wij 
hechten waarde aan de beweging om te komen tot zelfvoorzienende bedrijven qua 
energiegebruik en vragen u om de mogelijkheden te verruimen tot 50 meter as hoogte,  
onder de voorwaarde van draagvlak bij omwonenden. 

Visie 4.4 Vitale steden en dorpen:
Op de themakaart op blz. 11 (vitale dorpen en steden) zijn veel kernen op basis van 
onduidelijke gronden aangegeven als knooppunten. 
Waarom is Leusden niet zo aangeduid?

Visie 4.6.2. Toegankelijke cultuur en waardevol erfgoed:
Er worden een aantal erfgoederen vermeld, waaronder de oude en nieuwe Hollandse 
waterlinie.
Gemist wordt vermelding van Kamp Amersfoort.

Visie 4.7 Toekomstbestendige natuur en landbouw.
Het beleid van de provincie is er ook op gericht dat een boer niet alleen vee houdt maar ook  
maatschappelijke diensten verleent, “de boer als plattelandsondernemer”. Dit brengt een 
mengeling van agrarische en meer op de stad gerichte functies met zich mee. Deze 
ontwikkeling moet worden gefaciliteerd en ondersteund en niet belemmerd door te stellen 
dat nevenactiviteiten ondergeschikt moeten blijven aan de agrarische hoofdfunctie. 

Visiekaarten:
Kaartbeeld toekomstbestendige natuur en landbouw.
Hierop ontbreekt stimuleren duurzame landbouw in overgangszone Heuvelrug/Gelderse 
Vallei. 

T.a.v. VERORDENING.  

Algemeen: instructieregels voor de strategische grondwatervoorraad i.r.t. woningbouw en 
energietransitie, externe veiligheid en geluidhinder provinciale wegen i.r.t. woningbouw nabij 
deze wegen. 
Deze regels leveren een beeld op van meer en strengere regels. De plandrempel van 61 dB 
is bijvoorbeeld strenger dan die uit de Wet geluidhinder. Wat is hier de reden van? Onze 



bevindingen zullen wij tijdens de provinciale bijeenkomst voor ambtenaren van 30 januari 
toelichten en zo nodig van een schriftelijke reactie voorzien.  

Artikel 2.171 lid 1; bescherming natuurnetwerk Nederland (NNN).  
Hierin wordt gesteld dat een omgevingsplan moet verzekeren dat de kwaliteit van het NNN 
niet achteruitgaat. Hierbij moet worden bedacht dat de kwaliteit van het NNN door  
‘externe’ factoren wordt beïnvloed die niet in een omgevingsplan geregeld worden 
(verzuring, vermesting, klimaatverandering).

Paragraaf 2.5.2.4;
Wat is het provinciaal belang voor het regelen van borden, spandoeken, vlaggen, 
informatiezuilen en objecten bij alle genoemde activiteiten en functies? Is dat geen taak/rol  
van de gemeente?!

Artikel 3.35; Functiewijziging (voormalig) agrarisch bouwperceel naar stedelijke functie 
(anders dan wonen).  
Lid 1a. gaat er vanuit dat enkel functiewijziging kan plaatsvinden wanneer het 
bouwperceel niet optimaal gesitueerd en uitgerust is voor de grondgebonden landbouw. In 
de regel ontbreekt de nuancering die wel in de toelichting is terug te vinden. 

Artikel 3.44; zonnevelden. 
Waarom schrijft de provincie voor dat zonnevelden alleen mogen indien bestaande 
omringende functies niet onevenredig worden aangetast of beperkt? Binnen maatwerk kan 
dat een afweging zijn. Eventuele planschade is dan een issue.
T.a.v. 2a: wat wordt bedoeld met “de termijn”?

Artikel 3.50; uitbreiding woningbouw, bedrijventerrein en overstroombaar gebied. 
Ons omgevingsplan dient regels te hebben met betrekking tot overstromingsrisico. Hoe zou 
zo’n regel er uit moeten zien?

Natuurkaart.
Kleine landschapselementen zijn verkeerd ingetekend. Ook vraagtekens bij omvang 
waardevolle houtopstand.


