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BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 

Van : Het college 

Aan : De raad 

Datum : dinsdag 18 oktober 2022 

Betreft : Beantwoording schriftelijke vragen Leusden Vooruit inzake initiatief 
zonneveld Emelaarseweg 

 
 
In een brief van 21 september 2022, stelt de fractie van  Leusden Vooruit een aantal vragen 
over het initiatief voor een zonneveld bij de Emelaarseweg. 
 
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden. 
 
Aanleiding voor de vragensteller 
In de afgelopen raadsperiode heeft de raad de toezegging gekregen dat het college zich zou 
melden als er duurzaamheidsinitiatieven zijn. Ook wanneer er rondom lopende pilot 
projecten duurzaamheid zaken te melden zouden zijn, dan zou de raad hiervan op de 
hoogte worden gebracht. 
 
Medio augustus ontvingen wij van de initiatiefnemer van het ecologische zonnepark aan de 
Emelaarseweg, een van de resterende pilotprojecten, het bericht dat hij stukken ter 
beoordeling heeft voorgelegd aan het college inzake bestemmingsplanwijziging. 
 
Tot nu toe heeft het college geen informatie hierover gestuurd naar de raad. 
 
 
Vraag 
Staat de toezegging zoals deze in de vorige periode aan ons als raad was gedaan, 
ten aanzien van informatieverstrekking, nog? 
 
Antwoord 
De toezegging is verwoord in het geamendeerde raadsbesluit bij de vaststelling van het 
uitnodigingskader op 16 december 2021. De raad heeft besloten “Voor zonnevelden in trede 
2 en 3 de raad in de initiatieffase te informeren over de concrete projectspecifieke 
toepassing van de eisen en beoordelingscriteria uit het uitnodigingskader.” Dit besluit geldt 
nog steeds. 
 
Vraag 
Wanneer is het college voornemens ons als raad te informeren over deze aanvraag 
aan de Emelaarseweg en zal het college de ingediende stukken met ons delen? 
 
Antwoord 
De planning was om de raad te informeren in de Raadsinformatiebrief van november 2022. 
Echter door een toezegging tijdens de actualiteiten in de raadsvergadering van 29 
september 2022 is de raad nu al hierover geïnformeerd. 
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Vraag 
Hoe ziet het proces van beoordeling van de stukken aan de hand van het door ons 
als raad vastgestelde uitnodigingskader eruit? 
 
Antwoord 
Het ingediende ontwerpbestemmingsplan wordt eerst ambtelijk beoordeeld. Daarbij zal 
tevens het uitnodigingskader worden betrokken. Het college kan na beoordeling besluiten: 

• het ingediende bestemmingsplan in procedure te brengen of; 

• om de raad voor te stellen om het verzoek voor het in procedure brengen van het 
bestemmingsplan te weigeren. 

 
Indien het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht zal het ontwerpbestemmingsplan 
zes weken ter inzage liggen voor zienswijzen. Daarna zal het college de raad een voorstel 
doen het bestemmingsplan ongewijzigd of naar aanleiding van zienswijzen gewijzigd of niet 
vast te stellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders van Leusden, 
 
 
 
  
H.W. de Graaf - Koelewijn          G.J. Bouwmeester 
directeur-secretaris                     burgemeester 
 


