Besluitenlijst raadsvergadering 23 januari 2020
Aanwezig
Voorzitter
Griffier
CDA
VVD
GL/PvdA
D'66
CU/SGP
SP

: G.J. Bouwmeester
: I. Schutte
: M.G. van Eijden, R.W.C. Tolboom en A.D.M.J. Kramer
: C.P.W.J. Genders, K. Roskam, H.B. Caarels, H. Lonink
: M.T.M. Sturkenboom, L.K. van der Ham, D.F.F.A. Houtveen en F.G. van der Vegte
: A.J. Dragt, A. van Woerdekom en J. MIder
: K.E. Pouwels-Koopman en W. van Hell
A.M. Belt en J.A.F. van Ginkel

Afwezig

: H. van den Heuvel en W.G. van Ginkel (met kennisgeving)

Wethouders : P.J. Kiel en H.A.W. van Beurden. Wethouder W.R. Vos.
Bijgaand treft u een puntsgewijze weergave van de beraadslaging, inclusief overzicht van alle moties,
amendementen, toezeggingen en de uitkomst van de besluitvorming. Een integraal verslag, incl.
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1.
-

Opening
Welkom aan iedereen.
Bericht van verhindering met kennisgeving afwezig zijn van dhr. Van Ginkel (CDA) en
mevrouw Van den Heuvel. CU-SGP heeft een vacante zetel na het vertrek Overweg.

2.

Vaststelling agenda
De behandeling van de Strategische Agenda Regio Amersfoort eerder op de avond heeft
geleid tot het indienen van een motie vreemd.
Agenda conform gesteld.

3.

RV Vaststellen reactie Leusden op de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) van de provincie
Utrecht
Raadsbesluit:
1. geen zienswijze in te dienen op voorliggende concept-reactie van de Regio Amersfoort
(bijlage 1);
2. een zienswijze in te dienen op de aanvullende reactie van de gemeente Leusden zoals
verwoord in bijlage 2.

Amendement A.3.1 CDA CU-SGP VVD D66 inzake zienswijze zonneladder

-

AANGENOMEN:

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunt 2 van het raadsbesluit als volgt te
wijzigen:
Een zienswijze in te dienen op voorliggende concept-reactie van de gemeente Leusden:
In de POV1 het volgende mee te nemen.
te stimuleren dat het opwekken van elektriciteit aansluit op het gebruik van de
Zonneladder;
en te doen wat nodig is zodat elektriciteitsmaatschappijen zich hierbij aansluiten.

Amendement A.3.2 VVD D66 inzake zienswijze bij 4.3 en bij paragraaf 2.5.2.4
AANGENOMEN:

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunt 2 van het raadsbesluit als volgt te
wijzigen:
Een zienswijze in te dienen op voorliggende concept-reactie van de gemeente Leusden:
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Bij visie 4 3. de 50 mtr ashoogte te vervangen door "De ashoogte aan te passen
aan de gewenste toepassingsmogefijkheden voor de ondernemer onder de
voorwaarde van draagvlak bij omwonenden en het voorkomen van horizon
vervuiling, passend binnen gemeentelijk beleid."
Paragraaf 2.5.2.4 te vermelden dat:
'Binnen de gemeentegrenzen is de gemeente verantwoordelijk voor borden,
spandoeken, vlaggen, informatiezuilen en objecten bij alle genoemde activiteiten
en functies "

Amendement A.3.3 D66 VVD inzake leefbaarheid stedelijk gebied

—

AANGENOMEN 14v.-4t. met stemverklaring GL-PvdA:

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunt 2 van het raadsbesluit als volgt te
wijzigen:
Een zienswijze in te dienen op voorliggende concept-reactie van de gemeente Leusden:
V(bor het punt Visie 4 3 in te voegen:
Visie 3.2 uitgangspunten
Dat bij het handhaven van de rode contouren en het principe van "inbreiding gaat
voor uitbreiding" als randvoorwaarde altijd moet gelden, dat de leefkwaliteit van het
bestaand stedelijk gebied voldoende gewaarborgd moet blijven. Dat betekent dat
de groene hoofdstructuur in het stedelijk gebied niet aangetast mag worden en dat
daar waar nodig de rode contour moet worden losgelaten.
Amendement A.3.4 CU-SGP en CDA inzake aanvulling reactie 4.7- AANGENOMEN:
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunt 2 van het raadsbesluit als volgt te
wijzigen:
Een zienswijze in te dienen op voorliggende concept-reactie van de gemeente Leusden.
Reactie 4.7 Toekomstbestendige natuur en landbouw een bullit toe te voegen,
waardoor deze paragraaf als volgt luidt:
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.
Voorkomen moet worden dat er een bestemmingswijziging plaatsvindt
waarbij omliggende agrariërs worden beperkt in het uitvoeren van hun
agrarische activiteiten.

Stemming
Amendement A.3.1 CDA CU-SGP VVD D66 inzake Zonneladder is unaniem aangenomen.
Amendement A.3.2 VVD D66 inzake ashoogte windmolens en paragraaf 2.5.2.4 is unaniem
aangenomen
Amendement A.3.3 D66 VVD inzake leefbaarheid stedelijk gebied is aangenomen 14v-4t.
Voor stemden CDA, CU-SGP, D66, SP en VVD; tegen stemde GL-PvdA.
Stemverklaring GL-PvdA: mw. Van der Vegt geeft aan dat de fractie zich kan vinden in de
handhaving van groenstructuur, maar de laatste zin van de motie strekt te ver.
Amendement A.3.4 CU-SGP en CDA inzake reactie op 4.7 is unaniem aangenomen.
Het raadsvoorstel is na wijziging unaniem aangenomen.
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3a.

Motie vreemd aan de agenda
Motie vreemd CDA, CU-SGP, GL-PvdA, D66, VVD, SP inzake beleggen spoedig
raadsledenoverleg.
Verzoekt de burgemeester als regiobestuurder
zich in te spannen voor het beleggen van een regionaal raadsledenoverleg over de
verschillen en pijnpunten die zich aftekenen. Dit zo spoedig mogelijk na afronding van het
besluitvormingstraject in alle raden

4.

Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 6 februari 2020.

I. Sc
gr

van der Schans

.J. Bouwmeester
voorzitter
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