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te behandelen in de raadsvergadering van 10 maart 2022 agendapunt …. RV Vaststelling van 
het bestemmingsplan Mastenbroek 2

Onderwerp: Een energietuin voor Mastenbroek 2 - groen en duurzaam wonen

Overwegende dat: 
- Er naast een grote behoefte aan woningen er ook een duurzaamheidsopgave te 

volbrengen is;
- Door het samenvoegen van deze beide opgaven (wonen en duurzaamheid) laat de 

gemeente zien hoe het ook kan;
- In december 2021 de kaders voor de invulling van de duurzaamheidsopgave zijn 

vastgesteld en hier nu uitvoering aan gegeven moet worden;
- Daarbij prioriteit is gegeven aan energie-opwek aansluitend aan woonbebouwing 

boven zonneweides in het buitengebied, trede 2 uit het uitnodigingskader ( z.g. ja- 
mits gebieden)

- Wij als gemeente het goede voorbeeld kunnen geven hoe wonen en duurzaamheid 
samen kunnen gaan;

- Door een energietuin in combinatie met een ecologische tuin te ontwikkelen binnen dit 
vast te stellen bestemmingsplan, het draagvlak bij (toekomstige) bewoners voor 
duurzaamheid wordt vergroot;

- De tuin vrij toegankelijk wordt ingericht als wandel- en verblijfsgebied;
- Door het openstellen van de energietuin voor alle inwoners van Achterveld, draagvlak 

en verbinding kan ontstaan tussen huidige en nieuwe bewoners in Achterveld;
- Door als gemeente actief het voorbeeld te geven hoe een coöperatie eruit kan zien, 

het draagvlak voor de duurzaamheidsopgave binnen heel Leusden vergroot kan 
worden;

- Ontwerp, onderhoud en beheer kan eventueel in samenwerking/afstemming met de 
Groene Belevenis of energietuinen.nl;

- Uitgangspunt bij woningbouwontwikkelingen moet zijn dat deze energieleverend zijn;
- Door combinatie van een ecologische tuin met een energietuin kan een aantrekkelijk 

wandel- en verblijfsgebied worden gemaakt, wat aansluit aan het nieuwe plan en voor 
iedereen toegankelijk is.

Verzoekt het college:
 Bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van Mastenbroek 2, de mogelijkheid te 

onderzoeken om het gebied aan de noordzijde van het plan wat nu is aangeduid met 
landschapskavels en hondenlosloopgebied, al dan niet in samenwerking met Alliantie 
Ontwikkeling, te ontwikkelen tot een ecologische- en energietuin. 

 De raad te informeren over de resultaten van dit onderzoek en een voorstel te doen 
over de vervolgstappen.
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