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Betreft : Herplaatsing tuingroendepot Leusden Zuid

In een brief van 25 mei 2021, stelt de fractie van  D66 een aantal vragen over herplaatsen 
tuingroendepot Leusden Zuid.
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
Zowel in de raadsvergadering van 4 februari als in de uitwisseling van 25 maart heeft onze fractie 
aandacht gevraagd voor het “tijdelijk” verwijderde tuingroendepot in het zuidelijk deel van Leusden 
Zuid.
In de raadsvergadering heeft wethouder van Beurden toegezegd met een planning te komen 
wanneer het betreffende depot weer in gebruik kan worden genomen. Wethouder Vos heeft in de 
Uitwisseling van 25 maart toegezegd met grote urgentie aan dit probleem te werken.: “het staat 
prominent op de radar” waren de woorden van de heer Vos. Desnoods kiezen we voor een tijdelijke 
oplossing. De heer Vos deelt mede dat hij zo gauw hij perspectief heeft, zal hij hierover mededeling 
doen.
We zijn inmiddels twee maanden na de raadsvergadering en een maand na de Uitwisseling. Wij 
hebben nog niets gehoord. Zoals u bekend zal zijn worden de tuingroendepots in Leusden zeer 
intensief gebruikt. Het is een voorziening die zeker in het voorjaar in een grote behoefte voorziet. 
Het uitblijven van een goede (tijdelijke) oplossing voor het zuidelijk deel van Leusden Zuid wordt dan 
ook als een groot gemis ervaren.
Daarom vragen wij u nogmaals met nadruk:

Vraag
Op welke termijn komt u met een definitieve en/of een tijdelijke voorziening voor het inzamelen van 
tuingroenafval in het zuidelijk deel van Leusden Zuid.

Antwoord
De gemeente heeft in een brief aan de bewoners op 16 december aangegeven dat ze haar 
best zou doen om een andere plek te vinden. We hebben gekeken naar de mogelijkheid om 
een tijdelijk tuingroendepot te plaatsen. We hebben dit uitgezocht, maar een tijdelijke 
voorziening biedt geen oplossing, omdat deze er slechts 30 dagen mag staan, dat is een te 
korte tijd. 
We zijn intern alle mogelijke locaties aan het beoordelen, dit zijn tien locaties. We vergelijken 
alle voor- en nadelen van de locaties op het gebied van: bereikbaarheid voor de bewoners, 
dekkingscirkel van 250 m, overlast m.b.t. ligging, verkeersveiligheid, kwaliteit straatbeeld, 
bereikbaarheid inzamelaar, overlast en meerkosten afvoer door storting van derden 
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(hoveniers, burgers van omliggende gemeenten) en extra kosten voor aanleg en onderhoud 
van het depot. Zodra we een definitieve voorkeurslocatie hebben, zullen we dit 
communiceren naar alle bewoners per brief. Vervolgens kunnen we de 
omgevingsvergunningsprocedure opstarten. De doorlooptijd van deze procedure is 
maximaal 8 weken. Als er bezwaren komen, zullen we de bezwarentermijn afwachten en 
duurt het proces langer. 
We streven er naar om het college binnen 3 tot 5 weken een besluit te laten nemen. 

Pagina 2


