
Ik ben Sophie van Roomen, bestuurslid LTO Gelderse Vallei en voor de Gemeente Leusden het 

aanspreekpunt als het gaat om de agrarische belangen binnen de gemeente Leusden. Ik heb samen 

met mijn man een melkveebedrijf aan de Asschatterweg

Allereerst ben ik blij dat uit de consultatie van de burgers is gebleken dat zij het buitengebied van 

Leusden zo waarderen. Daar doen alle Agrarische Ondernemers van Leusden dan ook heel hard hun 

best voor door het land goed te onderhouden.

Er zijn een aantal punten uit het raadsvoorstel die ik kort wat nader zou willen toelichten:

 Punt 4: De extra woningen in het buitengebied. Uiteraard zien we dit liever niet, maar we 

begrijpen ook dat het noodzakelijk zal zijn om de beperkte groei te kunnen realiseren. 

Uiteraard nadat alle mogelijkheden tot groei binnen de rode contouren zijn benut. Qua 

locatie voor bebouwing in het buitengebied zal goed gekeken moeten worden waar dit het 

minste impact heeft voor de agrarische ondernemers van Leusden.
 Punt 8: De zonneweides, vanuit het LTO is ons standpunt om vanuit de overheid te stimuleren 

dat eerst alle opties binnen BBG te benutten voordat men toestemming verleend voor het 

ontwikkelen van Zonneakkers in het buitengebied. Het grootste bezwaar is dat er 

landbouwgrond onttrokken word aan de agrarisch ondernemers. Die deze grond vaak hard 

nodig hebben voor een duurzame door-ontwikkeling van hun bedrijf. Zonneweiden zijn een 

forse inbreuk op landbouw en landschap.
 Punt 14: Sturen op multifunctionele platteland voor behoud van vitaliteit en ruimtelijke 

kwaliteit. Voor sommige Agrarische ondernemers is een tweede tak ( verbreding van hun 

bedrijf in de vorm van streekproducten of lokale afzet) interessant. Echter moet er voor die 

ondernemers wel een meerwaarde uit te halen zijn. Er moet ook geld mee te verdienen zijn 

om hun bedrijf te kunnen runnen. Om een goed verdienmodel te creëren zullen de 

consumenten ook hier geld  moeten willen uitgeven.
 Punt 15: Beoordelen van nieuwe functies in de vrijkomende agrarische bebouwing op hun 

bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit en de noodzaak van ontstening los te laten. Er 

zijn voor vrijkomende agrarische bebouwing best andere functie denkbaar binnen het 

buitengebied. Het is van belang dat dit passend is in de omgeving en zonder belemmering 

voor de omringende agrarische ondernemers. Bij nieuwe functies betekend dit soms ook dat 

wanneer deze functies zich verder ontwikkelen ze alsnog een belemmering/hinder voor de 

omringende agrarische ondernemers kunnen vormen. Hier moet vooraf wel rekening mee 

worden gehouden.

Het belang van een vitaal buitengebied is dat de agrarische ondernemers de ruimte krijgen om te 

ondernemen. Ruimte in grond en ruimte in beleid on te kunnen ondernemen.

 


