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Ik ben Sophie van Roomen, bestuurslid LTO Gelderse Vallei en verantwoordelijk voor de agrarische 

belangen van de gemeente Leusden. 

In de omgevingsvisie wordt uitgebreid ingegaan op het grote belang van het buitengebied voor de 

gemeente Leusden. Gelukkig is de Gemeente zich van bewust van dit belang en de rol die de 

agrarische ondernemers hierin vervullen. 

Er zijn een aantal punten waarop ik de standpunten van LTO nog even wil benadrukken: 

• Het belang van genoeg grond voor de melkveehouderij. Dit wordt gelukkig in de 

omgevingsvisie wel duidelijk benadrukt. 

• In de omgevingsvisie wordt benoemd dat de gemeente geen extra ruimte wil creëren voor 

niet grondgebonden landbouw. Vanuit LTO willen we dat de huidige niet grondgebonden 

bedrijven op geen enkele wijze extra belemmerd worden in hun bedrijfsvoering. Een 

uitbreiding van de niet grondgebondenlandbouw wil de gemeente niet stimuleren. Vanuit 

LTO willen we benadrukken dat het kleine aantal niet grondgebonden bedrijven dat de 

gemeente rijk is, wél de mogelijkheid moet hebben hun bedrijf door te ontwikkelen en zich 

aan te passen aan eisen vanuit de markt en maatschappij.  

• Voor de vrijkomende agrarische bebouwing komen in de omgevingsvisie volop 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van het buitengebied. Met meer maatwerk en per 

aanvraag kijken naar de mogelijkheden voor inpassing in de omgeving. Dit biedt 

mogelijkheden maar voor de agrarische ondernemers moet dit in geen geval een 

belemmering geven. Vanuit LTO zien we de mogelijkheden maar de uitwerking zal zich in de 

toekomst moeten gaan bewijzen. 

• De agrarische bedrijven zullen voor de toekomst duurzamere bedrijfsvoering gaan voeren. 

De daken van de stallen kunnen voor zonnepanelen gebruikt worden en de mogelijkheden 

hiervoor zullen de komende jaren volop worden ontwikkeld. Ook de mogelijkheden om dit 

financieel rendabel te maken.  

• Zonneakkers hebben we vanuit LTO liever niet, vooral vanuit het oogpunt dat er schaarse 

landbouwgrond verloren gaat. Maar de discussie over de zonneakkers zal in de komende 

raadsperiode verder gevoerd gaan worden. De ontwikkelingen hierin volgen we vanuit LTO. 

 

 

 


