
D66 
MOTIE - M.10.2 

deaógfirv 3i  ` 
-11  / 

De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 9 juli 2020 
Agendapunt 10. Voorjaarsnota en Kaderbrief 

Onderwerp: Herontwikkeling de Korf 

Overwegende dat: 
- 	In de meerjarenbegroting een bedrag van bijna € 200.000 per jaar is vrijgespeeld 

doordat het gereserveerde budget voor investeringen in de Korf voorlopig is 
opgeschoven; 

- 	Er voor 2020 en voor 2021 een bedrag is gereserveerd van respectievelijk € 70.000 
en van € 140.000 voor het vaststellen van de kaders en de visie op de 
herontwikkeling De Korf op basis van een door de raad vastgestelde motie; 

- 	De Korf een vitale plaats inneemt in de samenleving van Leusden, zowel de sporthal 
als de bowling en horeca van de Korf en het theater DeTuin, vervullen een 
belangrijke rol in de Leusdense gemeenschap; 

- 	De locatie van De Korf dominant en beeldbepalend is voor een deel van het centrum 
van Leusden; 

- 	Zowel de Leusdense gemeenschap als het bestuur van DeTuin en de betrokken 
ondernemer behoefte hebben aan duidelijkheid en perspectief voor de toekomst; 

- 	Het college tot nu toe grote belemmeringen ziet om te komen tot een sluitende 
business-case voor de gevraagde herontwikkeling; 

- 	In het kader van participatie de gemeenschap betrokken wil worden bij het 
toekomstperspectief voor de Korf; 

- 	In een bijlage bij deze motie een voorbeeld is gegeven van de wijze waarop een 
prijsvraag voor de herontwikkeling van de Korf is uitgewerkt. 

Roept het college op: 

Het onderzoek voor het vaststellen van de kaders en de visie op de herontwikkeling te 
richten op het op de markt brengen van de herontwikkeling door marktpartijen door: 

o Het uitschrijven van een prijsvraag voor ontwikkelaars en bouwers om te 
komen met een visie op de herontwikkeling van de Korf; 

o De inwoners van Leusden een stem te geven bij het beoordelen van de 
ingezonden ontwerpen; 

o De winnaar van de prijsvraag in de gelegenheid te stellen het complex te 
realiseren en te ontwikkelen. 

En 	t over tot de orde van de dag. 
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