
MEMO

Aan : Griffie
Cc : Bestuur
Van : Team Financiën
Datum : Donderdag 4 november 2021
Betreft : Raadsvragen Begroting 2022 Informatieronde 28 oktober

Tijdens de informatiemarkt en - ronde van 28 oktober zijn een aantal vragen gesteld die 
hieronder worden beantwoord:

1. Wanneer komt het inrichtingsplan voor het Langesteeg gebied / stichting De Boom en 
hoe staat het met de afstemming met de eigenaren/omwonenden (zie R 5.1.4 blz. 79)?
Antwoord:
Stichting De Boom werkt momenteel verder aan het groen inrichtingsplan voor het 
Langesteeggebied. Een plan met als inzet het realiseren van een ontbrekende 
natuurschakel in het Groene Valleilint, het bevorderen van het recreatief medegebruik en 
het bieden van duurzaam perspectief  voor de landbouw. Dit plan komt mogelijk eerste 
helft volgend jaar beschikbaar. Afhankelijk van de reikwijdte en invulling van het plan 
moet afstemming met eigenaren/omwonenden worden opgepakt.

2. Wat zegt de grafiek ‘Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit’? Wat betekent het? 
Gaat het zo goed met de hernieuwbare elektriciteit (zie blz. 37)?
Antwoord:
Deze grafiek geeft aan welk deel van het totaal elektriciteitsverbruik binnen de gemeente 
Leusden, ook binnen de gemeente wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen.
Dit aandeel is al een aantal jaar groeiende door de toename van elektriciteitsproductie 
uit zonnepanelen op daken. 
In de in de begroting getoonde grafiek is de benchmark van gemeenten met een 
vergelijkbare grootte niet getoond (door een technisch mankement van de bron).

Hieronder geven we dezelfde informatie in een grafiek met heel Nederland als 
benchmark.
Ten opzichte van de benchmark gemeenten van een vergelijkbare grootte en ten 
opzichte van heel Nederland wordt in Leusden minder hernieuwbare energie opgewekt, 
door dat er geen windmolens en zonnevelden in gebruik zijn.
We hebben in Leusden een route uitgestippeld op weg naar 2030 (halverwege 
energieneutraal, in lijn met de doelstelling 49% CO2 reductie) en 2040 (energieneutraal).
De ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteit op daken in de gebouwde omgeving loopt 
hiermee in de pas. Om de doelen van de routekaart te kunnen halen is het komende 
jaren nodig om ook een begin te maken met hernieuwbare energie in het buitengebied. 
Het uitnodigingskader geeft duidelijkheid over de ruimte in 2022 en 2023 en de 
voorwaarden hiervoor.



3. Wanneer komt een evaluatie over het beleid sluitende aanpak?
Antwoord:
Het beleidskader Focus en Transparantie wordt in 2022 geëvalueerd. Goed omgaan met  
mensen met verward gedrag/sluitende aanpak is één van de focuspunten en is 
onderdeel van de evaluatie.
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