
INFORMATIEAVOND + uitwisseling omgevingsplan
Agenda  2 april 2020

19.30 - 20.30 uur Raadsinformatiemarkt (vrij inloop)
Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen 
over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen. 
Tijdens de markt is een informatietafel beschikbaar voor inwoners om het woord te voeren 
over niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden via griffier@leusden.nl.

20.30 – 23.00 uur Informatieronde 
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de 
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel. 
Van informatierondes wordt een audio- en/of videoverslag gemaakt, dat binnen 3 werkdagen 
beschikbaar is op https://gemeentebestuur.leusden.nl/ 

Raadsvoorstellen alleen bij de informatiemarkt:

- RV uitbreiding Atria
Het MFC Atria is te klein voor het aantal leerlingen van de basisscholen KLA4 en De 
Bongerd, die hierin gehuisvest zijn. De verwachting is dat het aantal leerlingen de 
komende 15 jaren niet afnemen en daarom hebben de scholen recht op een 
permanente uitbreiding van 380 m2 op basis van het huidige leerlingenaantal. Met 
deze uitbreiding voldoet het MFC qua omvang aan de Verordening Onderhuisvesting 
Leusden en wordt het tekort aan ruimte in de huidige situatie opgelost. Er wordt 
gestreefd om in de herfstvakantie de uitbreiding te kunnen opleveren. 

- RV controleverordening 2020 
De raad heeft op 12 maart besloten om de contractperiode voor de geplande 
aanbesteding accountantsdiensten te bepalen op een looptijd van vier jaar met een 
optie tot verlenging van 2 jaar.
De huidige Controleverordening 2004 gaat uit van een andere, vast afgebakende 
periode. Dat betekent dat de Controleverordening moet worden aangepast.

- RV vaststelling bestemmingsplan Emelaarseweg 22
Erfgenamen van het perceel aan de Emelaarseweg 22 verzoeken de gemeente het 
bestemmingsplan te herzien ten behoeve van de bouw van twee woningen en de 
rest van het perceel mede te bestemmen voor agrarisch gebruik. Hiervoor slopen ze 
voormalig agrarische opstallen en de huidige woning en wordt het perceel opgeruimd 
en landschappelijk versterkt. 
Het bestemmingsplan staat deze ontwikkeling toe en er is een anterieure 
overeenkomst opgesteld voor het verhalen van kosten. 
Omwonenden en vertegenwoordigers van het volkstuinencomplex zijn geïnformeerd. 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. 

- Inwonerstafel

20.30 – 21.15 uur Informatieronde parallel – 0.35-0.36*

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30
-

RV Paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed Leusden
In april 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat het 
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21.15 ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Cultureel Erfgoed’ 
nog niet rijp was voor vaststelling en heeft de raad een 
motie aangenomen waarmee nadere kaders zijn 
opgenomen waaraan het paraplubestemmingsplan 
Cultureel Erfgoed moet voldoen. Aan de hand van die 
motie is het plan aangepast en heeft het ter visie gelegen 
voor zienswijze. Met dit raadsvoorstel wordt onder andere 
voldaan aan wet- en regelgeving, worden objecten met 
cultuurhistorische waardevolle objecten behoud en beter 
zichtbaar, uniformiteit in regels gecreëerd voor 
waardevolle en karakteristieke objecten en wordt de 
Cultuurhistorische Waardenkaart afgerond.
Voorafgaand aan de zienswijzeperiode hebben 
eigenaren/bewoners van ‘cultuurhistorische waardevolle 
objecten’ kunnen reageren op een aangepaste 
waardenstelling.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen 
van 20 december 2019 tot en met 30 januari 2020. Op het 
ontwerpbestemmingsplan zijn 15 zienswijzen ontvangen. 

OPTI
E
21.15 
– 
21.45

OPTIE

RV uitbreiding Atria
Het MFC Atria is te klein voor het aantal leerlingen van de 
basisscholen KLA4 en De Bongerd, die hierin gehuisvest 
zijn. De verwachting is dat het aantal leerlingen de 
komende 15 jaren niet afnemen en daarom hebben de 
scholen recht op een permanente uitbreiding van 380 m2 
op basis van het huidige leerlingenaantal. Met deze 
uitbreiding voldoet het MFC qua omvang aan de 
Verordening Onderhuisvesting Leusden en wordt het 
tekort aan ruimte in de huidige situatie opgelost. Er wordt 
gestreefd om in de herfstvakantie de uitbreiding te 
kunnen opleveren. 

Kiel

* van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt, beschikbaar via gemeentebestuur.leusden.nl

 
20.30 – 21.15 uur Informatieronde parallel – Raadzaal**

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30
-
21.15

RV Mobiliteitsplan deelnota 1
De verwachting is dat de mobiliteit in Leusden een 
stevige groei zal doormaken. Dat vraagt om passende 
maatregelen, zodat Leusden ook op de langere termijn 
een goed bereikbare gemeente kan blijven. Het sterk 
gedateerde verkeersplan kan hier niet langer in voorzien. 
Vandaar dat er behoefte is aan een nieuw mobiliteitsplan. 
Een eerste stap in het proces naar een nieuw 
mobiliteitsplan is het vaststellen van kernopgaven en 
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ambities, die het fundament zullen vormen van het 
nieuwe plan. 

** van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt, te zien via gemeentebestuur.leusden.nl

21.15 – 22.15 Uitwisseling – Raadzaal
Tijd Portefeuille Voorzitter

/ griffier
21.15
–  
22.00

Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan landelijk gebied  deel 1 /
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