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Overzicht beroepszaken 2018
Tijdens de uitwisseling van 9 mei jl. is de vraag gesteld of er een overzicht kan komen van 
de beroepszaken 2018. In de bijlage treft u het overzicht van de beroepszaken 2018 aan. 

Overzicht 
beroepszaken 2018.docx

Koningsdag
Op 27 april 2019 vierden Koning Willem-Alexander en koningin Máxima Koningsdag in 
Amersfoort. Leusden was hierin vertegenwoordigd middels een eigen team die meedeed 
aan de regioquiz. Van gemeente Leusden werd een bijdrage gevraagd van €12.000,-. De 
vraag is wat Leusden hiervoor teruggekregen heeft. 

Door deelname aan koningsdag is Leusden weer goed op de kaart gezet. De live-uitzending 
van de NOS heeft namelijk 2.4 miljoen kijkers opgeleverd, tijdens deze uitzending is 
Leusden ook meermaals in beeld geweest, zeker door deelname aan de finaleronde. 
Omdat Leusden als winnaar uit de bus kwam waren ze ook te gast in de uitzending van 
Blauw bloed op zaterdag 27 april, hier hebben 550.000 mensen naar gekeken.
Vóór de koningsdag was er ook volop aandacht voor koningsdag en heeft Leusden ook in 
diverse regionale kranten gestaan en ook in het AD. De week erna is er ook nog aandacht 
geweest voor koningsdag. Daarnaast is het winnende team s ’avonds op koningsdag ook 
nog gehuldigd in Leusden wat weer een verbindend element in zich had.

De overige kosten die gemeente Leusden heeft gemaakt, voor de organisatie, zijn 
uitgekomen op ongeveer €1.000,-.

In Leusden is het reguliere programma van kleedjesmarkt en braderie uitgevoerd en is de 
kinderburgemeester geïnstalleerd. In Achterveld heeft een afgeschaald programma 
plaatsgevonden wat goed verlopen is.

Omgevingsvisie: uitvoeringsprogramma stedelijk gebied
Begin 2018 stelde de raad de omgevingsvisie voor het stedelijk gebied vast. De visie bevat 
een stevig groene en duurzame ambitie. Bij de vaststelling besloot de raad tevens dat het 
college een uitvoeringsprogramma voor de visie maakt. Het college is hiermee aan de slag 
gegaan. Op 7 mei 2019 heeft het college het uitvoeringsprogramma voor de omgevingsvisie 
stedelijk gebied vastgesteld. Dit programma ontvangt de raad ter kennisname om zich een 
beeld te kunnen vormen bij de voortgang in de uitvoering. 

De voorgenomen activiteiten/maatregelen uit de visie zijn vertaald naar een programma op 
hoofdlijnen. Dit programma heeft het karakter van een werkdocument om de komende jaren 
voortvarend met de partijen in het stedelijk gebied uit te voeren. Het budget van €10.000,- 
dat voor het maken van het uitvoeringsprogramma was gereserveerd is in het programma 
gekoppeld aan activiteiten en zal voor de uitvoering worden ingezet.
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Het uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van activiteiten en maatregelen om uitvoering 
te geven aan de omgevingsvisie uit 2018. Daarmee geven we voor een flink aantal mede 
ook uitvoering aan de CUP-opdrachten voor het stedelijk gebied. Wij bezien nog op welk 
moment (naar verwachting in het vierde kwartaal) en op welke wijze wij met de raad zullen 
ingaan op nieuwe opgaven die op het stedelijk gebied afkomen dan wel nadrukkelijke relatie 
daarmee hebben, zoals de Regionale Energiestrategie en de woningbouwopgave na 2025. 

Omgevingsvisie: uitvoeringsprogramma buitengebied
Programma erbij!
Begin 2018 stelde de raad de omgevingsvisie voor het buitengebied vast met als titel 
“kwaliteit en vitaliteit voorop”. De visie bevat een stevig groene en duurzame ambitie. Bij de 
vaststelling besloot de raad tevens dat het college een uitvoeringsprogramma voor de visie 
maakt. Het college is hiermee aan de slag gegaan. Op 7 mei 2019 heeft het college het 
uitvoeringsprogramma voor de omgevingsvisie buitengebied vastgesteld. Dit programma 
ontvangt de raad ter kennisname om zich een beeld te kunnen vormen bij de voortgang in 
de uitvoering. 

In overleg met de samenleving zijn de voorgenomen activiteiten/maatregelen uit de visie 
vertaald naar een programma op hoofdlijnen. Dit programma heeft het karakter van een 
werkdocument om de komende jaren voortvarend met de partijen in het buitengebied uit te 
voeren. Het budget van €10.000,- dat voor het maken van het uitvoeringsprogramma was 
gereserveerd is in het programma gekoppeld aan activiteiten en zal voor de uitvoering 
worden ingezet.

Het uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van activiteiten en maatregelen om uitvoering 
te geven aan de omgevingsvisie uit 2018. Daarmee geven we voor een flink aantal mede 
ook uitvoering aan de CUP-opdrachten voor het buitengebied. Wij bezien nog op welk 
moment (naar verwachting in het vierde kwartaal) en op welke wijze wij met de raad zullen 
ingaan op nieuwe opgaven die op het buitengebied afkomen, zoals de Regionale 
Energiestrategie en de woningbouwopgave na 2025, en op het opstellen van het 
Omgevingsplan Landelijk Gebied waarin wij de omgevingsvisie voor het buitengebied willen 
verankeren.

ENSIA-verantwoording Informatieveiligheid 2018
Inleiding 
Het college van burgemeester en wethouders legt over het jaar 2018 verantwoording af over 
de status van informatiebeveiliging. De verantwoording aan de gemeenteraad en de 
toezichthouders van het rijk wordt volgens  de ENSIA systematiek uitgevoerd. ENSIA staat 
voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. ENSIA neemt de Baseline 
Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als uitgangspunt. Vanuit deze horizontale (gemeente 
brede) zelfevaluatie wordt eveneens de verantwoording aan de stelselhouders bij het rijk 
afgeleid, de zogenaamde verticale verantwoording. 

Activiteiten en beheersmaatregelen
We hebben in 2018 binnen de samenwerking BLNP een phishing mail campagne uitgevoerd 
onder alle medewerkers van de 4 gemeenten. Op basis van de uitkomsten is er een 
communicatieplan opgesteld met als doel de medewerkers bewuster te maken van hun 
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verantwoordelijkheid en gedrag. Het komende jaar zal verdere uitvoering aan het plan 
worden gegeven. Bewustwording zal structureel deel uitmaken van ons 
informatieveiligheidsbeleid. De weerbaarheid van de gemeentelijke ICT infrastructuur wordt 
elk jaar getest door middel van een zogenaamde penetratietest (pentest). De risicovolle 
kwetsbaarheden die uit pentest 2018 naar voren zijn gekomen hebben we opgelost. We 
hebben in BLNP-verband de incidentenmanagementprocedures geactualiseerd en 
geharmoniseerd.

Datalekken
In 2018 heeft de gemeente Leusden met 5 datalekken te maken gehad waarvan er 3 zijn 
gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Het betrof 2 x verkeerd verzonden 
brieven, 2 x verkeerd verzonden e-mail en 1 x te ruime autorisatie van intern 
informatiesysteem. 

Parapluplan Cultureel Erfgoed
Naar aanleiding van de motie van 19 april 2019 over het Parapluplan Cultureel Erfgoed zijn 
wij aan de slag gegaan met de voorbereiding op het vervolgtraject. Op 2 mei hebben wij de 
eigenaren/bewoners een brief gestuurd over het voornemen om met hen in gesprek te gaan 
over het plan. In bijeenkomsten met groepen eigenaren gaan we onze eerste ideeën voor 
aanpassingen aan het plan toelichten en willen we met de eigenaren nog eens goed 
stilstaan bij de achtergronden van het parapluplan en daarmee van de waarde van historisch 
erfgoed voor hen en voor Leusden, wat we daarbij van elkaar vragen en wat we elkaar 
daarbij kunnen bieden. Parallel aan deze gesprekken zullen wij conform de motie de 
waardenstellingen van de panden actualiseren en die in overeenstemming brengen met door 
de raad gewenste aanpassing van het plan.

Wij willen de gesprekken met de eigenaren voor het zomerreces gevoerd hebben. De 
raadsleden ontvangen een planning en uitnodiging voor deze gesprekken. Voor de 
zomervakantie willen wij met de fractiewoordvoerders erfgoed alvast terugblikken op de 
gesprekken. Na het zomerreces  zullen wij in een Uitwisseling de gesprekresultaten en de 
hoofdlijnen voor het aangepaste plan met de raad delen. Aan de hand van deze bespreking 
zullen wij het aangepaste plan vaststellen en in procedure brengen, zodat er voor alle 
belanghebbenden de mogelijkheid is om opnieuw een zienswijze in te dienen. Daarna zullen 
wij in het vierde kwartaal het aangepaste bestemmingsplan Parapluplan Cultureel Erfgoed 
aan de raad ter vaststelling voorleggen.

De verwachting is dat de kosten voor dit traject minimaal € 45.000,- bedragen. Voor deze 
kosten is geen dekking binnen bestaande budgetten. De kosten zullen wij via de 
Voorjaarsnota 2019 opvoeren.

Grafheuvelproject Leusderheide
De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Leusden hebben opdracht gegeven aan Archol om 
grafheuvels op het landgoed Den Treek Henschoten, met subsidie van de Provincie Utrecht, 
te onderzoeken.
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Afgelopen februari is een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd, om te kijken of 
verhogingen in het landschap ook daadwerkelijke grafheuvels zijn.
Op Leusdens grondgebied zijn in het kader hiervan vier heuvels onderzocht.
Eén heuvel bleek geen grafheuvel maar een natuurlijke verhoging in het landschap te zijn.
De overige drie heuvels gaven een mooie gelaagdheid te zien bij de boringen. Grafheuvels 
zijn namelijk ophogingen door de mens gemaakt, zogenaamde antropogene ophoging, 
gebouwd met zand en plaggen. Dit geeft lichte en donkere banen in de grondboor te zien.

Per heuvel zijn 3-4 boringen tot het onverstoorde niveau gedaan, om vast te kunnen stellen 
wat de verhoging is (natuurlijk of antropogeen) en om de diameter te kunnen berekenen.
Het feit dat de heuvels daadwerkelijk als grafheuvel zijn vastgesteld, vergt van eigenaar 
stappen om conservering van deze elementen te waarborgen. Dat houdt onder ander in dat 
de plek vrijgemaakt moet worden en gehouden van bomen en wortels, zichtbaar gemaakt 
door bijvoorbeeld informatieborden neer te zetten.
Voor het vervolg van dit project hopen we binnenkort afspraken te kunnen maken met 
Defensie om ook op hun terrein de verhogingen te onderzoeken.

Veiligheid tijdens bouwwerkzaamheden IKC Berkelwijk
De verkeerssituatie rond de bouwplaats van IKC Berkelwijk én de wijk is een zeer belangrijk 
thema. De omgeving moet veilig zijn voor passanten, omwonenden en zeker ook de 
gebruikers van de school De Heerd. Bloemendal Bouw heeft in samenspraak met de 
gemeente en direct omwonenden een plan voor de verkeerssituatie opgesteld. Om de 
verkeersveiligheid te waarborgen neemt Bloemendal Bouw de volgende maatregelen:

 geen materialen aan- of afvoeren tijdens het ingaan en uitgaan van de school;
 vrachtwagens mogen het bouwterrein alleen vooruit verlaten;
 een verkeersregelaar houdt toezicht bij het op- en afrijden van het bouwterrein;
 de poorten van de bouwhekken moeten altijd afgesloten zijn;
 er wordt rekening gehouden met de schooltijden.

In juni bespreken we met de klankbordgroep het verkeersplan tijdens de 
bouwwerkzaamheden. Ook bespreken we hoe we in de nieuwe situatie de veiligheid en 
goede doorstroming het beste kunnen waarborgen. De buurt informeren we met een 
nieuwsbrief. 

Wat is er al gebeurd?
In de afgelopen maanden is het voorlopige ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp.  
Daarmee is de exacte plek, de vormgeving en de uitstraling verder bepaald. Om het nieuwe 
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Integraal Kind Centrum te kunnen bouwen, is het bestemmingsplan aangepast en medio 
april onherroepelijk geworden. De omgevingsvergunning voor het nieuwe gebouw is 
inmiddels aangevraagd. De planning is om in de zomerperiode (eind juli – augustus) de 
gymzaal en de talenschool te slopen.
Op die plek komt het nieuwe gebouw van het IKC Berkelwijk te staan. De planning is om in 
september te starten met de bouw van het nieuwe IKC Berkelwijk. De oplevering is naar 
verwachting rond juni 2019.

Verleende omgevingsvergunningen in afwijking van het bestemmingsplan
Ten behoeve van een betere dienstverlening heeft de gemeenteraad besloten een verklaring 
van geen bezwaar af te geven voor de verlening van een omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan (‘het Wabo projectbesluit’, zie raadsvoorstel 154891, 17 februari 
2011). Hierbij is toegezegd dat de raad wordt geïnformeerd wanneer gebruik gemaakt is van 
deze bevoegdheid. Eens per kwartaal wordt een nieuw overzicht gestuurd.

Het college heeft met gebruikmaking van deze bevoegdheid de onderstaande 
omgevingsvergunning(en) in afwijking van het bestemmingsplan verleend (periode 1 1 
januari 2019 tot 1 april): 

Naam / adres Beschrijving Datum 
verleend

Esveld 30 Het bouwen van een woning en een 
geluidscherm

5 februari 2019

Grasdrogerijweg Aanleggen Grasdrogerijweg tussen Ben 
Ponbaan en Hamersveldseweg

26 februari 2019

Hamersveldseweg 
zuid

Aanleggen fietspad 28 maart 2019

De verleende omgevingsvergunning(en) zijn ook in te zien op ruimtelijkeplannen.nl.

Sociaal Domein
Openbaarmaking inspectierapporten Wmo- toezicht
Op 28 maart 2019 hebben wij u toegezegd na te gaan hoe het proces omtrent 
openbaarmaking van de inspectierapporten Wmo- toezicht er uitziet.
In de periode van juni t/m december zullen de gezamenlijke GGD instellingen, gemeenten 
en de VNG een werkwijze te ontwikkelen rondom openbaarmaking. Binnen de pilot zal de 
GGD Regio Utrecht meedoen door informatie op te halen en tussentijds te delen met de 
gemeenten (o.a. uitvragen van juridische middelen binnen de gemeenten). 
De VNG verwacht in januari en februari (2020) de handreiking voor openbaarmaking te 
maken en af te ronden. In maart 2020 zal de handreiking worden gepubliceerd, waarna 
iedere gemeente zelf aan de slag kan met de middelen tot openbaarmaking van 
rapportages. De VNG gaat er vanuit dat er in het tweede kwartaal van 2020 landelijk gestart 
kan worden met de openbaarmaking. Als er tussentijdse wijzingen zijn in het 
bovengenoemde proces, zullen we u hierover informeren.
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