
MOTIE vreemd aan de orde van de dag

te behandelen in de raadsvergadering van 2 november 2017

Onderwerp: Regionale Ruimtelijke Visie

Overwegende dat:
 de Leusdense samenleving heeft gekozen voor een beperkte groei, na het realiseren 

van de huidige bouwopgave van ca. 1000 woningen tot 2025;
 de Leusdense raad daarop een Toekomstvisie heeft vastgesteld met duidelijke 

afspraken omtrent beperkte groei;
 de Leusdense raad daarna een zienswijze heeft geformuleerd op het concept 

Regionale Ruimtelijke Visie met de boodschap dat Leusden geen uitleglocatie zal 
worden en niet anders dan door deze beperkte groei zal bijdragen  aan de regionale 
bouwopgave; 

 de zienswijze van Leusden niet is overgenomen in het definitieve concept van de 
regionale ruimtelijke visie (oktober 2017) en er dus op geen enkele wijze is 
zekergesteld dat Leusden in de toekomst geen uitleglocatie voor de regio zal worden;

 de raad van mening is dat hij niet kan instemmen met een regionale ruimtelijke visie 
waarin de wens van de bevolking en de raad om beperkte groei niet is gehonoreerd;

 de raad van mening is dat hij niet kan instemmen met een regionale ruimtelijke visie 
waarin alle suggestie richting uitleglocatie of ruimte voor meer woningen vanuit een 
regionale vraag niet is verwijderd;

 toevoeging van een 'inlegvel' aan de regionale ruimtelijke visie met de strekking van 
het door het college op 1 november 2017 aangeleverde raadsvoorstel krachteloos en 
zinloos is als de tekst niet wordt bekrachtigd door de andere gemeenten;

 de raad geen visie kan steunen waarin slechts vier van de negen gemeenten de 
regionale vraag naar woningbouw oplossen.

Verzoekt het college:

 terug te gaan naar het regionaal ruimtelijk overleg met de boodschap dat de 
gemeente Leusden met  de voorgelegde visie niet akkoord zal gaan;

 ervoor zorg te dragen dat de visie wordt gewijzigd conform de opvattingen over 
beperkte groei in de toekomstvisie en zienswijze van Leusden;

 in de Regionale Ruimtelijke Visie elke suggestie te schrappen dat slechts aan 4 
gemeenten wordt opgedragen om ruimte te zoeken voor regionale vraag naar 
woningbouw;

 te bewerkstelligen dat alle gemeenten middels de door henzelf in hun toekomstvisies 
vastgestelde ontwikkeling bijdragen aan de regionale woningbouwopgaven

en gaat over tot de orde van de dag.
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