
UITWISSELING 
Agenda       15 april 2021  

Aangepast vergaderen tijdens coronamaatregelen
Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen vergadert de raad openbaar, via digitale live-stream. 
Meeluisteren met de Uitwisseling kan via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/

Vanaf 20.00 uur Uitwisseling – via live-stream 1 [deelnemen via pexip link + pin ]

Voorzitter Mülder Griffier Schutte
Portefeuillehouder Vos Ambtenaar Van den Bedem

Regionaal ontwikkelbeeld – verdiepingsavond Leusden
De Uitwisseling vindt plaats ter voorbereiding op de Regionale Raadsledenbijeenkomst over dit 
onderwerp op 26 mei. Centrale vraag bij deze avond: 
Welke elementen van welke ontwikkelprincipes voelen het meest Leusdens?
Aan het einde van de avond hebben we onderzocht: Wat vinden we als Leusden belangrijk dat in het 
ontwikkelbeeld terugkomt? Hoe realiseren we dat Leusden zich aan het einde van het proces herkent 
in het eindresultaat? 

Opzet van de avond
Deel I. 20.00 – ca. 21.00 uur

De Leusdense programmamanager legt verbinding tussen de ontwikkelprincipes en de grote 
opgaves op gebied van woningbouw, bedrijven, groen en energietransitie. We doen dit langs de 
lijn van de ontwikkelprincipes.

1. Eerst ontwikkelen nabij knopen
2. Vervolgens in bestaand bebouwd gebied
3. (Grote) nieuwe locaties bereikbaar per HOV
4. Ontwikkel klimaatadaptief en natuurinclusief
5. Zet in op combineren en concentreren
6. Ruimte bieden voor beperkte groei om dorpen vitaal te houden

Raadsleden gaat onder begeleiding van programmaleider verdiepend in gesprek over de keuzes 
die verbonden zijn met de ontwikkelprincipes.Griffier registreert voorlopige uitkomsten vast zodat 
er na de pauze op teruggegrepen kan worden. 
College zit op de handen. Vragen voor college worden door de griffier op de ‘parkeerschijf’ gezet 
voor na de pauze. 

Korte Pauze (10 min)

Deel II. – vanaf  ca. 21.10 uur
Samenvatting door burgemeester Bouwmeester op voorlopige uitkomst van eerste deel. 
Bouwmeester doet dit als portefeuillehouder regionale samenwerking. Streven is om scherpte 
en diepte aanbrengen in de uitkomsten van het deel voor de pauze.
Bespreking van vragen uit de parkeerschijf indien deze nog relevant zijn. Hiervoor zijn 
collegeleden aanwezig (Wim Vos is portefeuillehouder Regio.Ontw.Beeld). 
Afronding: streven is aan het einde een antwoord te hebben op de centrale vraag.

Het proces tot nu toe:
De Regio Amersfoort en de provincie Utrecht hebben het initiatief genomen om een strategie te 
ontwikkelen om de groei van de regio in goede banen te leiden. De integrale verstedelijkingsstrategie 
heeft ook tot doel om de positionering van Regio Amersfoort in nationale context duidelijk te maken en 
loopt parallel aan de verstedelijkingsstrategie Groene Metropool (Arnhem-Nijmegen) en de regionale 
ruimtelijke verkenning van de regio Foodvalley.
Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad de urgentie en opgaven bij het Regionaal 
Ontwikkelbeeld. De urgentie en opgaven voor het Ontwikkelbeeld vormen het vertrekpunt om 
verschillende scenario’s voor verstedelijking uit te werken. Het afwegingskader formuleert de 
belangrijkste doelen en is in lijn met de doelen zoals die bij de besluitvorming over de Regionale 
Ruimtelijke Visie en in de Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Utrecht zijn gesteld.
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