
Terugblik Uitwisseling 13 juni 2019

Presentatie uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 

LOP 
is 

bovenwettelijk en vrijwillig. Het komt er bovenop. 
Toelichting op nr. 3 Bloemrijke bermen

 2,2 km berm ingezaaid met speciaal mengsel.
 Bermen die heel rijk zijn lenen zich voor inzaaien. 
 Normaal maaibeleid gehandhaafd in leusden. 

Toelichting op nr. 8 Voedselbos
 Streven is om scheiding natuur en landbouw te verminderen. 
 Voedselbos gestart op deel grond pluktuin.
 CML ontwikkelt het voedselbos. Fondsenwerving. Dit najaar aanplant. 
 Systeem voedselbos: aanplanten van eetbare bomen en struiken.  
 Wellicht verbinden met jongerenontmoetingsplek. 

Toelichting op 7. Poelen
 Veel poelen aangelegd. Kwamen altijd voor in Gelderse Vallei. 
 Mensen die poel willen kunnen rekening sturen naar gemeente. 

Toelichting op 10. Grafheuvels
 Samenwerking provincie Utrecht, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, landgoed 

Den Treek. 
 38 grafheuvels gevonden met behulp van nieuwe technieken. Potentiele heuvel 

detecteren via AHN. Archeologen onderzoeken bodenmonsters op 
grondprofielen met en zonder verstoring. 

 Zichtbaar maken van eerste bewoning van de heuvelrug. 
 Financiering grotendeels met externe fondsen, veel is eenmalig.
 Er komen weer ideeen voor mooi nieuw uitvoeringsprogramma.

Start omgevingsplan buitengebied

Deze uitwisseling vormt de aftrapbijeenkomst van een omgevingsplan voor het 
Buitengebied. Eind 2019, begin 2020 zal het plan gereed zijn voor besluitvorming. Tot 
die tijd wordt de raad zowel informerend en opiniërend betrokken. 

Omgevingswet: 3 opgaves: nieuwe wet, anders werken, digitalisering. Invoering van:  
omgevingsvisie (altijd vers nooit af) >> omgevingsprogramma’s (in samenhang 
organiseren) omgevingsplan (altijd vers nooit af) VTH (anders werken) 

Waarom nu aan de slag met de omgevingsplan? Als gemeente moeten we verder 
toewerken in de geest van de omgevingsweg. 

Hoe het omgevingsplan er uit gaat zien weten we nog niet. 

Op 18 mei 2017 heeft de raad het LOP, na een beleidsevaluatie, geactualiseerd 
vastgesteld. Het LOP wordt nader uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s met 
projectvoorstellen. De projectideeën zijn onderverdeeld in zes categorieën: 
Algemene projecten; Natuurgerichte projecten; Cultuurhistorische projecten; 
Recreatieve projecten; Educatie en voorlichting;  Beleids- en procesmatige 
projecten



Regels voor de fysieke leefomgeving, regels ruimtelijke ordening, regels verruimde 
reikwijdte, voormalige rijksregels en voormalige gemeentelijke verordeningen. 
Nu groot framewerk om in toekomst alle lagen uit boekenkast te kunnen halen. Altijd 
vers nooit af. Grote database. Boekenkast ook voor stedelijk gebied gaan gebruiken, 
omgevingsplan voor heel Leusden.

Leusden Omgevingsvisies buitengebied en stedelijk gebied:
- Vormgeven uitnodigingsplanologie
- Meer werken met open nomen
- Faciliteren burgerinitiatief

Hoe verder:
- Verkenning uitgangspunten met college raad en samenleving
- Ambtelijke werkgroep eerste verkenning
- Na de zomer uitwerking uitgangspunten met klankbordgroep, samenleving, 

gemeenteraad en ambtelijke organisatie. 
- Wensen behoefte gemeenteraad
- Eind 2019 vaststelling nota van uitgangspunten

 

Voortgang en terugkoppeling Maanwijk

In deze uitwisseling krijgt de raad informatie over het proces en de plannen tot nu toe. 
In de informatieronde op 27 juni en de raadsvergadering op 10 juli ligt het raadsvoorstel 
over dit onderwerp voor.

Enkele vragen van de aanwezigen: 

- Blijven de woningen betaalbaar, ondanks stijgende bouwkosten? De woningen van 
WSL blijven 2 ton. De wethouder geeft aan dat het college probeert samen met WSL 
de prijs zo betaalbaar mogelijk te houden. De wethouder is ook Heijmans in gesprek 
om tussen een bepaalde prijsrange uit te komen. 

- Is de verhouding sociale huurwoningen juist in dit plan? De wethouder geeft aan dat in 
de woonvisie er een gemiddelde van 30 procent sociale huurwoningen is vastgesteld. 
De ene locatie heeft meer sociale huur, de ander locatie iets minder. 

- Vraag over de datum voor planschade. Toezegging uit te zoeken vanaf wanneer 
inwoners recht hebben op planschade. 

- Wat wordt de dakgoothoogte bij drie bouwlagen? Er is een maximum van drie 
bouwlagen, als de derde laag bebouwd is zal er geen hoog dak zijn, een maximale 
dakgoothoogte van circa 9 meter. 

- Is de bomenrij openbaar groen? De bomen worden bij de realisatie van het plan 
neergezet door Heijmans. De gemeente neemt het onderhoud over. 

- Volstaat de infrastructuur om de wijk, wanneer de “De Roo van Alderwereltlaan” niet 
wordt opgepakt. Wordt de rotonde daarmee niet te druk?  Omwonenden hebben 
inderdaad een aanpassing van “De Roo van Alderwereltlaan” gevraagd. De 
verkeerskundigen zijn van mening dat er geen aanpassing nodig is. De wijk wordt aan 
de andere zijde ontsloten via de Maanweg. 
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- Wordt er rekening gehouden met de grondwaterdruk aan de zuidkant van het gebied? 
Het is een aandachtspunt maar de hydroloog verwacht geen probleem. 

- Wordt er nagedacht over het benutten van de platte daken doormiddel van 
zonnepanelen of groene daken?  Bewoners zullen worden gestimuleerd de tuinen zo 
groen mogelijk te houden. Voor de daken zijn zowel zonnepanelen als vegetatie opties.  
Er moet nog worden berekend hoe rendabel deze opties zijn.  

- Wat zal de kleurstelling van de wijk zijn? Een vergelijkbare kleurstelling als in 
Leusden-Zuid (licht bronskleurig). 

- Wordt inderdaad heel Leusden-Zuid meegenomen in de communicatie? Na 
goedkeuring van de gemeente zal de gebiedscommunicatie worden opgetuigd. In 
september volgt een inloopavond. 

- Zijn de seniorenwoningen gelijkvloers? De plannen zijn, na opmerkingen van 
toekomstige bewoners, zo aangepast dat de seniorenwoningen op de begane grond al 
het nodige hebben (inclusief badkamer). Op de bovenverdieping zijn twee extra 
slaapkamers. 

RIEC over ondermijning
In de loop van het jaar wordt het integrale veiligheidsbeleid geactualiseerd. Daarbij is 
specifiek aandacht voor ondermijning. 

Het RIEC licht het ondermijningsbeeld toe van Leusden en de regio Midden-Nederland.. 
De centrale ligging van Leusden, met relatief veel buitengebied (veel anonimiteit, weinig 
toezicht) en een stedelijke cultuur met weinig sociale controle maken Leusden 
aantrekkelijk voor criminelen. De aanpak van ondermijning is o.a. gericht op het 
vergroten van het zicht op ondermijning en het vergroten van bewustwording. Als 
onderdeel daarvan zijn de lokale ondermijningsbeelden gemaakt. 

Grootste probleem in de regio is drugs. De regio ligt gunstig als doorvoerplek. Vanuit de 
drugsproblematiek volgen ook witwasproblemen, corruptie, groeperingen en excessief 
geweld. Opvallend is dat de drugscriminaliteit veel jonge aanwas heeft. Deze jongeren 
hebben verschillende rollen in het proces. Ze zijn gebruiker maar ook dealer. Wanneer 
een jongere zo’n rol  op zich neemt komt deze er moeilijk uit. 

In heel Nederland, ook in Leusden, zijn er zorgen om het buitengebied. Boeren worden 
actief benaderd door criminelen met de vraag een loods of schuur te huren. Als een 
boer ‘ja’ zegt (vaak na aanzienlijke druk) komt hij niet meer van de criminelen af.  

Andere thema’s die aandacht krijgen: criminaliteit binnen de autobranche, illegale 
prostitutie, witwassen, illegaal gokken, arbeidsuitbuiting (is nog weinig zicht op). 

 Enkele van de vragen: 
- Hoe is de meldingsbereidheid in Leusden? De enige informatie die het RIEC heeft zijn  
de cijfers bij meld misdaad anoniem. In 2017 was er 1 melding per 10.000 inwoners. In 
het district Oost-Utrecht was dat 3,8 en in de regio is dat 6. Leusden ligt hiermee ver 
onder het gemiddelde. Dit kan allerlei oorzaken hebben. 
- Welke aanpak tegen ondermijning gaan we hanteren? Het doel vanuit de gemeente is  
ondermijning zoveel mogelijk verstoren. 
- Ondermijning wordt nu structureel op de agenda gezet. Communiceren jullie ook naar 
buiten? Waarschuwen jullie de inwoners? Afgelopen jaren is gewerkt aan de interne 
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structuur. In het komende beleid zal ook worden meegenomen hoe naar buiten wordt 
gecommuniceerd – zeker in relatie tot het buitengebied. 
- Het Bibob beleid is verouderd, volgend jaar volgt er nieuw beleid. In hoeverre zit het 
oude beleid ons in de weg? Er kan op basis van landelijke wetgeving een Bibop worden 
uitgevoerd. Het oude beleid zit ons dus niet in de weg. Maar beleid geeft wel de 
speerpunten en prioriteiten aan. 

Samenlevingsakkoorden
De samenlevingsakkoorden zijn nu zo ver dat de wethouders graag aan de raad terug 
te koppelen wat de stand van zaken is. 

Zorg en Welzijn – samen sterk tegen eenzaamheid
Er zijn vijf bijeenkomsten geweest. Aanvankelijk was er veel verschil van inzicht. Een 
breed pakket of meer focus, doelgroep ouderen of ook jongeren, in iedere wijk een 
ontmoetingsplek of is er meer voor nodig eenzaamheid aan te pakken? 

Het resultaat is vier pijlers:  preventie, herkennen & bewustwording, bereiken en actie 
(gesprek), koppelen van vraag en aanbod. Zeven werkgroepen met de mensen die 
eerder hebben meegesproken maken een plan van aanpak waarmee ze na de zomer 
gaan werken. De 8e werkgroep is de project coördinatie die de aansluiting tussen de 
werkgroepen in de gaten houdt. 

In dit akkoord is nog niet aan de slag gegaan met dementie. Het college zal daarbij een 
omgekeerde aanpak hanteren. Eerst gesprekken met de professionals en vervolgens 
met de vrijwilligersorganisaties. 

Enkele van de vragen: 
- Wat is het doel, kunnen we harde resultaten verwachten? Kan het meer worden 
gekwantificeerd? Het doel is het zoveel mogelijk terugbrengen van eenzaamheid. We 
nemen een startcijfer op (eenzaamheidspercentage) en kijken komende jaren of daar 
verandering in plaats vindt. Er is wel een ambitie, geen keihard doel. De rol van de 
gemeente is nu het begeleiden van de werkgroepen zodat zij hun meerjarige plan van 
aanpak kunnen maken en uitvoeren. 
- Zitten de sportverenigingen er ook bij? Nee, maar ik verwacht dat de 
sportverenigingen zeker een rol kunnen spelen. Er zal worden gekeken naar 
dwarsverbanden. 

Samenlevingsakkoord Jeugd
Wethouder Kiel kijkt terug op een proces vol energie. Er wordt niet beoogd de 
jeugdproblematiek volledig op te lossen doormiddel van het samenlevingsakkoord. Er 
ligt een focus op wat we met deze partners kunnen aanpakken. Doelen daarbij zijn: het 
ondersteunen van ouders bij opvoeding, meer bekendheid en gebruik van collectieve 
voorzieningen, meer expertise bij de verwijzers (huisartsen, Lariks). Er is afgelopen jaar 
een waardevol samenwerkingsverband ontstaan met 7 betrokken partijen, in 10 
bijeenkomsten waarbij 33 professionals betrokken waren. Er is 1 groepsgesprek met 
ouders geweest. 

Enkele van de vragen: 
- Versterkte triage en regievoering kunnen bemoeilijkt worden door ICT-systemen die 
niet bij elkaar aansluiten. Zijn er oplossingsrichtingen? Er wordt momenteel niet 
specifiek gekeken naar de aansluiting tussen ICT-systemen. De huisartsen sluiten wel 
vaker aan bij casuïstiek overleggen bij Lariks. Daarnaast zal Lariks aan iedere cliënt 
voor gaan leggen of de informatie gedeeld mag worden met de huisarts. 
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- Er zijn in dit samenlevingsakkoord afspraken met het basisonderwijs. Zijn er ook 
afspraken met het middelbaar onderwijs? De afspraken met het middelbaar onderwijs 
worden in regionaal verband gemaakt. De specifieke afspraken uit dit 
samenlevingsakkoord gelden niet voor het middelbaar onderwijs, maar de regionale 
afspraken volgen wel dezelfde lijn. 
- Een van de doelen is ook efficiëntere en goedkopere jeugdhulp. Gaan we dat 
bereiken? De wethouder denkt dat met de gehele aanpak dit kan worden bereikt. Dit 
samenlevingsakkoord vormt een van de delen uit die aanpak. 
- Is er commitment van de professionals, waaronder de huisartsen, om de zorgkosten 
omlaag te brengen? Alle partijen in dit samenlevingsakkoord hebben die commitment. 
Het samenwerkingsverband van huisartsen in Leusden (SEL) hebben de huisartsen in 
dit samenlevingsakkoord vertegenwoordigd. De huisarts zal altijd bepalen wat de beste 
zorg voor de patiënt is. De gemeente wil daar niet tussen komen. De huisartsen geven 
wel aan dat er onvoldoende zicht is op de kosten van behandelingen. De gemeente kan 
daarin ondersteunen.  De operationalisering van de afspraken moet nog starten. Daarin 
ligt ook een rol voor de vertegenwoordigers vanuit SEL om alle huisartsen aan te laten 
haken. 

Samenlevingsakkoorden arbeidsparticipatie 
Er zijn vier bijeenkomsten geweest. De groep was pragmatisch en richtte zich snel op 
de vraag: “wat gaan we doen?”. 

- Is er nazorg voor de ondernemers die meewerken aan arbeidsparticipatie? Een 
specifiek verzoek om de nazorg goed te regelen. De nazorg kan de werkgever vinden 
bij het werkgeversservicepunt. Binnen dit project zullen ook de mensen die een match 
hebben gevonden worden gevolgd door de projectgroep. Er wordt specifiek verzocht 
 - Komen de mensen die een match vinden in dienst bij de bedrijven? De bedrijven 
nemen daar wel een risico. Een andere goede oplossing met minder risico maakt het 
mogelijk makkelijker om mensen te plaatsen. Het doel is om deze mensen in dienst te 
krijgen. 

Status samenlevingsakkoorden: 
Het zijn op dit moment nog geen akkoorden waar iedereen een handtekening onder 
kan zetten. Het is wel een uitgangspunt. Als gemeente verbinden we ons door de 
afspraken mee te nemen als bijlage bij het beleidskader sociaal domein. Dit verplicht 
het college eraan te blijven werken en de raad te blijven informeren. De raad zal 
minimaal twee keer per jaar worden geïnformeerd: in het voorjaar (met behulp van een 
dashboard) en in het najaar (beleidsinhoudelijk). Daarnaast kunnen concrete stappen 
tussentijds worden gedeeld. 

Verschillende fracties geven aan vooral niet toe te werken naar documenten waar 
handtekeningen op worden gezet maar aan de slag te gaan. De reflectiegroep 
samenlevingsakkoorden zal op 20 juni hierover doorpraten. 

Bespreking raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
Onderwerpen RIB 19-05 Reeds geagendeerd op

Overzicht beroepszaken 
2018

Burgemeester Bouwmeester zegt toe dat een overzicht 
beroepszaken voortaan toegevoegd zal worden aan het 
jaarverslag van de adviescommissie Bezwaarschriften. 
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Koningsdag - Worden er een extra bijdrage aan Amersfoort verwacht? De 
burgemeester geeft aan dat hij niet die vraag vanuit Amersfoort 
niet verwacht.  Mocht de vraag komen,  zal de burgemeester met 
de raad in gesprek gaan. 

Omgevingsvisie: 
uitvoeringsprogramma 
stedelijk gebied

- Wanneer wordt duidelijk in welke mate er woningbouw gaat 
plaatsvinden na 2020? Wethouder Vos antwoord dat dit in 
voorbereiding is. In het najaar wordt de raad hierin meegenomen. 
 

Omgevingsvisie: 
uitvoeringsprogramma 
buitengebied

- Hoeveel verder is het college met de zoektocht naar 
woningbouwlocaties en locaties voor energieopwekking? 
Wethouder Vos geeft aan dat er intern flinke stappen worden 
gezet. In het najaar krijgt de raad een concreet voorstel. 
- De Raad van State heeft de programmatische aanpak stikstof 
afgekeurd. Welke invloed heeft die uitspraak? Wethouder van 
Beurden geeft aan de deze vraag door de deelnemende 
gemeenten aan de RUD is gesteld. 

ENSIA-verantwoording 
Informatieveiligheid 2018

Wethouder Kiel zegt toe de uitkomsten van de “phishing mail” 
campagne na te zenden 

Parapluplan Cultureel 
Erfgoed

- Is de planning nog steeds actueel? Wethouder van Beurden 
bevestigd dit. 

- De minimale extra kosten worden gedeeld, wat zijn de maximale 
extra kosten? We zijn niet vooraf geïnformeerd over extra kosten. 
Wethouder van Beurden geeft aan dat het college koos voor het 
gebruik van bestaande bronnen voor de waardestelling. De raad 
heeft gevraagd actuele gegevens te gebruiken. Deze extra kosten 
komen daaruit voort. Het college zal beogen zo dicht bij de 
minimale kosten te blijven als mogelijk is.  

- Taalgebruik in de brief naar bewoners is vrij onduidelijk. De 
wethouder zal in het vervolg meer aandacht besteden aan de 
helderheid. 

- Waarom moeten de raadsleden worden betrokken in het proces. 
De wethouder geeft aan dat van hem gevraagd wordt een plan te 
maken in lijn met de verwachtingen van de raad. Daarom betrekt 
hij graag de fractiespecialisten in het proces. 

- Heeft u de ruimte gemaakt meer terughoudendheid te tonen bij 
het aantonen van terughoudendheid? Dit heeft de raad per motie 
gevraagd, dus dit is het vertrekpunt.  
 

Grafheuvelproject 
Leusderheide

- Om welke locatie gaat het precies? Klopt de titel? Wethouder 
van Beurden geeft aan dat het project op meerdere locaties loopt.  
Dit zou mogelijk inderdaad Den Treek Henschoten moeten zijn. 

Veiligheid tijdens 
bouwwerkzaamheden IKC 
Berkelwijk
Verleende 
omgevingsvergunningen 
in afwijking van het 
bestemmingsplan
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Sociaal Domein

Lijst A-Stukken Raad 6-6-2019 (8 mei 2019 – 29 mei 2019)
A.13 Memo beantwoording raadsvragen WOZ en GBLT
A.14 Basis beleid houtrook en luchtkwaliteit NHK 2019, rapport
A.15 Brief aan bewoners inzake parapluplan
A.16 Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake Rabobank in Huis van Leusden
A.17 Raadsinformatiebrief 2019-05 (wordt apart besproken)
A.18 Memo Raad Evaluatie Overeenkomsten Octopus SRO

- Het woord “zwemmen” komt niet voor in deze evaluatie over het zwembad. 
Wethouder Vos geeft aan dat er geen klachten zijn over de kwaliteit van het 
zwemonderwijs, desondanks zegt hij toe te bespreken over de kwaliteit van het 
zwemonderwijs moet worden meegenomen. 

- Bij punt 3 “verandering BTW-regelgeving” staat dat de huurprijs omhoog gaat naar 
een nader te bepalen kostendekkend niveau, wat gecompenseerd wordt met een 
subsidie. Wat heeft te maken met BTW? Wethouder Vos geeft aan dat dit te maken 
heeft met een discussie over of zwembad exploitanten bedrijven of organisaties die 
zwembaden exploiteren. SRO wil zelf graag een winstgevend bedrijf willen zijn. Tot 
eind mei was onduidelijk wat de fiscale autoriteiten hiervan vinden.  

- Eerder werd aangegeven dat de rekening niet bij de gemeente kwam te liggen. Komt 
de rekening nu wel bij de gemeente? Nee, de BTW-belasting discussie is een 
technische. Deze evaluatie betreft de exploitatiebijdrage. Er ligt inmiddels een voorstel. 
Goede hoop voor 1 juli concreet te kunnen zijn.  

A.19 Evaluatie Dynamische Duurzaamheidsagenda Leusden n.a.v. toezegging 9 mei

- Hoe zit het met de onderdelen waar geen financiële dekking voor is? Wethouder van 
Beurden geeft aan dat voor alle onderdelen financiële dekking is. 

- Bij paragraaf 3.2 “lokale en circulaire economie” wordt aangegeven dat er een hoop 
knelpunten zijn in de voortgang. Oproep goed te kijken naar de leader-gelden, die niet 
altijd bij de juiste groep terecht komen. Wethouder van Beurden geeft aan dat bij het 
maken van de duurzaamheidsagenda 3 jaar geleden er te grote ambities zijn 
geformuleerd. De gemeente moet bescheidener worden en kijken wat wel kan worden 
gerealiseerd. Hij neemt de opmerking over de “leader-gelden” mee. 

- De Hamersveldseweg als hoofdfietsroute. Met een elektrische fiets stuiter je van 
hobbel naar hobbel. Wethouder Vos geeft aan kritisch te zullen kijken of de 
Hamersveldseweg aangeduid moet worden als hoofdfietsroute.  

Lijst A-stukken Raad 10-06-2019 (30 mei 2019 – 11 juni 2019)
A.1 Beantwoording schr. vragen VVD over vrachtwagenparkeren juni 2019
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