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Verslag van de vergadering van 11 mei 2021  
 

Aanwezig: Edwin Winterkamp (voorzitter), Gisela Tossaint (penningmeester), Yvonne 

Servaas, Marjan Vis (werkgroep verkeer), Kick van Oosten,  

Afwezig : Rex Feenstra, Anneke van Dijen, Thijs Ruitenbeek, John van Oosten, Dick Rooks, 

Monique vd Hengel 

Gast(en): Rik Swieringa (gemeente Leusden) en bewoners van Achterveld (Hessenweg, 

Emelaarseweg, wijk Verjaagde Ruiterweg etc) 

  
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de Teams vergadering.  

  
 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 

 

 
3. Mededelingen 

Volgende Dorpsraad Virtuele Hessenweg en bezienswaardigheden 
 

  
4.  Verslag en acties vorige bijeenkomst 

De verslagen worden goedgekeurd 
 

 
5. Ingekomen/uitgegane stukken/Correspondentie 

Ingekomen:   

Diverse mails over restafvalcontainer 

 

Uitgaand:  

Verslag en agenda naar gemeente Leusden 

 
 

6.  Diverse activiteiten 

 
a. Buitengebied  

Werkzaamheden bij gebied De Boom/Asschatterweg. Geen verdere info bekend. 

 

 
b. Verkeer en Veiligheid 

 Aantal punten zijn eerder besproken met Leander Hepp. 

• De ‘versmalling’ in de Koningin Julianaweg wordt gezien als een zorgpunt. Hier 

gebeuren regelmatig ongevallen, tot dusverre alleen blikschades. Dit punt wordt 

aangepakt als Groot Agteveld gereed is. 



 

 

• Leander Hepp: aansluiting voetpad Groot Agteveld op Koningin Julianaweg is in 

deze uitvoering niet de bedoeling. Komt andere oplossing voor in de plaats; 

• Er wordt een schijnplateau aangelegd bij aansluiting Emelaarseweg/ 

Klettersteeg/van Arkelweg (waarschijnlijk week 22)  

• Er zijn tegenstrijdige wensen over de spitsverklaring bij de Emelaarseweg. Er 

wordt te hard gereden. Leander Hepp overlegt met Dick Rooks over het 

plaatsen van de smiley.  

Er is door de BOA een controle gehouden. Er zijn bekeuringen uitgedeeld. 

• Er wordt door bewoners geklaagd dat er vaak te hard gereden wordt en niet 

gehandhaafd (Hessenweg, Emelaarseweg). Verzoek om handhaving. Smiley 

geplaatst. 

• De verkeerssituatie in de H. van Viandenstraat en de W. van Amersfoortstraat 

wordt bekeken. Hier is o.a. sprake van parkeerproblemen c.q. 

doorstromingsproblemen. Lastig punt. Afgesproken dat Leander, Yvonne en Dick 

samen overleggen over mogelijkheden. 

• Via DAVA kregen wij de vraag voorgelegd om mee te doen (Gisela) aan een 

onderzoek van Provincie Utrecht naar aanvullend OV.  Er zijn 2 bijeenkomsten 

geweest. De provinciale vertegenwoordiger heeft een idee voor een transferium 

genoemd. De aansluiting van de Buurtbus is een mogelijkheid. Het wachten is op 

de eindrapportage. 

 

c. Ruimtelijke ordening 

• Vorplein staan winkels leeg. Er loopt een vergunningsaanvraag voor een 

Sportcentrum; 

• Restafvalcontainer van Oldenbarneveldstraat/ Verjaagde Ruiterweg 

Er zijn veel ontevreden bewoners. De grotere afstand tot de dichtsbijzijnde 

container is zeker voor mensen die minder goed ter been zijn zeer vervelend. 

Ook de willekeur bij de oplossing oogst flinke kritiek door verschillende bellers. 

 

Bewoners zijn van mening dat de hinder fors is. Wat zijn de alternatieven? 

Wethouder Vos heeft aangegeven dat de mensen die regelmatig gebruik 

gemaakt hebben van de container gebeld zullen worden. 

Tevens komt er binnen 2 maanden een tijdelijke restafvalcontainer bij de 

brandweerkazerne. 

Edwin neemt contact op met gemeente voor een betere oplossing voor alle 

bewoners die nu meer dan 250m moeten lopen. 

 

 
d. Stoutenburg 

Geen punten 

 

 
e. Energietransitie 

Besproken samen met Rik Swieringa (gemeente Leusden) 

Reactie op de enquete (site) 



 

 

o De site is niet zo duidelijk 

o Kaartje is niet zo duidelijk 

o Verzoek wordt gedaan om langer de tijd te krijgen om de vragen te 

beantwoorden (langer dan eind mei). Rik onderzoekt wat de 

mogelijkheden zijn; 

Reactie Rik: We zullen de internetconsultatie minimaal een week langer 

open laten staan om mensen meer tijd te geven om te reageren. 

o Vraag waar de keuze van de gebieden vandaan komt; 

o Wat is de status van de pilots. -> nog niets bekend. Alle zonnevelden 

worden voor een bepaalde tijd vergund. Maximaal 20 jaar. De pilots 

moeten voldoen aan de eisen. 

Rik koppelt het proces van besluitvorming over de pilots terug; 

De processtappen voor het initiatief zonneveld Emelaarseweg.  

1 Ontvangen principeverzoek (afgerond) 

Met de reactie op een principeverzoek geeft de gemeente aan of er 

vooraf al juridische, ruimtelijke of andere redenen zijn om een 

initiatiefnemer af te raden een formeel verzoek in te dienen voor een 

initiatief. Dat wil niet zeggen dat de gemeente dan ook zal instemmen 

met een verzoek. De besluitvorming hierover volgt nog en daarvoor 

moeten nog de volgende stappen worden gezet: 

2 Voorbereiding op bestemmingsplanprocedure (omgevingsvergunning 

in afwijking van het bestemmingsplan) door initiatiefnemer (huidige fase) 

+ informeren van omwonenden  

3 Bestemmingsplanprocedure (indienen van planvorming bij gemeente) + 

beoordeling door gemeente: plannen liggen zes weken ter inzage voor 

iedereen in Leusden (zie onderaan dit agendapunt over meer informatie 

hierover) 

4 Besluitvorming door het college  

5 Besluitvorming door de raad 

Hier kunnen mensen gebruik maken van hun inspreekrecht bij de 

gemeenteraad. 

 

Na het raadsbesluit ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage voor 

beroep. Als beroep wordt ingediend heeft de raad van State een jaar 

voordat zij uitspraak moet doen. 

o Het bekendmaken van de site mag meer. Rik vraagt aan een ieder om 

met ideeën te komen. Daar wil hij graag gebruik van maken. Voorstel 

wordt direct gedaan een brief huis aan huis; 

Reactie Rik: Naast de informatie hierover op de gemeentepagina vorige 

week, de tekstkarren, de berichten in social media en de vlogs die 

hierover verschijnen komt er deze week over de internetconsultatie een 

flap om de huis aan huis verspreide Leusderkrant. We zullen tevens op 



 

 

(nagekomen) verzoek een tekstkar plaatsen in de omgeving van de 

Hessenweg/Emelaarsweg 

Het gaat in deze fase niet om een kwantitatieve analyse van de meningen 

van de Leusdenaren en zijn we dus ook niet op zoek naar statistische 

representativiteit. We willen wel heel graag zoveel mogelijk inzichten 

ophalen. Dat is in deze fase best ingewikkeld omdat het soms ook nog 

wat abstract is en we niet alleen vragen wat mensen vinden, maar vooral 

waarom. De volgende stap wordt het allemaal veel concreter: dan gaan 

we met de inzichten die we nu ophalen hele concrete varianten 

uitwerken. Die gaan we weer voorleggen aan de inwoners en dan hebben 

mensen iets (concreets) te kiezen. Het is de verwachting dat het dan, 

omdat het dan concreter is, ook makkelijker wordt om hierop te 

reageren. 

 

In die volgende stap zullen we de suggestie om huis aan huis mensen met 

een brief te benaderen inzetten. 

o Stedin is aangehaakt om direct voorstellen te kunnen doorrekenen; 

 

o Voor zonnepanelen en windmolens zijn bestemmingsplan wijzigingen 

noodzakelijk. Wat is de procedure?  

Reactie Rik: Als iemand een zonneveld wil realiseren op agrarische grond 

dan blijft de bestemming van die grond in het bestemmingsplan 

agrarisch. Maar hier mag je niet zomaar bouwwerken (anders dan een 

hek of zo) op plaatsen, dus ook geen zonnevelden.  

Hiervoor zijn er twee opties:  

1) een bestemmingsplanwijziging waarbij de functie agrarisch blijft, maar 

waarbinnen de mogelijkheid van het plaatsen van een zonneveld wordt 

gecreëerd. Vervolgens moet er dan nog een omgevingsvergunning voor 

de aanleg van een zonneveld worden aangevraagd. 

2) een zonneveld op agrarische grond juridisch/planologisch mogelijk 

maken via een uitgebreide / lange procedure voor een 

omgevingsvergunning. Ook dan blijft de bestemming agrarisch, maar krijg 

je eigenlijk via die lange/uitgebreide procedure voor de 

omgevingsvergunning (die vergelijkbare waarborgen kent als de 

bestemmingsplanwijziging) een uitzondering voor het bouwwerk 

(zonneveld) afwijkend van de mogelijkheden van het bestemmingsplan.  

 
 
 7. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt 

. 
 
 8. Sluiting 

Om 21:45 uur sluit Edwin de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

8 juni 2021 is er weer een Teams bijeenkomst van de Dorpsraad. 
 


