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1. Domein Bestuur
2. Domein Leefomgeving
2.1

Plaatsing elektrische laadpalen in bestaande woonwijken
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3. Domein Samenleving
4. Domein Ruimte
4.1

Uitbreiding klompenpad Schutpad

4.2

Werkorganisatie Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nieuwe stijl

Totaal
*) Categorie:
1. Wettelijke plicht.
2. Beleidswens op basis van het Coalitieakkoord / CUP 2018-2022.
3. Beleidswens waarvan bij collegebesluit is besloten om via nieuw beleid af te wegen.
4. Overige beleidswens.
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Toelichting beleidswensen
2.1 Plaatsing elektrische laadpalen in bestaande woonwijken
In het college uitvoeringsprogramma is aangegeven dat voor nieuwe woonwijken aangestuurd wordt op plaatsing van elektrische laadpalen. In
bestaande woonwijken is dit echter niet geregeld voor 2019 en verder. Voor 2018 is € 8.000 beschikbaar. Wens is om dit als structureel budget voort
te zetten. In 2015 heeft het college het beleid rondom elektrische laadpalen, inclusief potentiele locaties, vastgesteld. De wens vanuit de maatschappij
voor de plaatsing van elektrische laadpalen is nog steeds aanwezig.
4.1 Uitbreiding klompenpad Schutpad
De klompenpaden (Snorrehoefpad, Schutpad, Stoutenburgerpad, Termatenpad) zijn belangrijk voor de wandelinfrastructuur. In de gemeente Leusden
zijn concrete plannen om het bestaande klompenpad Schutpad aan te passen en uit te breiden. Er is een toezegging van grondeigenaren om verdere
openstelling mogelijk te maken. Aan de gemeente Leusden wordt een incidentele bijdrage van € 10.000 gevraagd voor de aanleg en de aanpassing
van het bord, markeringen en routebeschrijvingen. De aanpassingen worden volgend jaar gerealiseerd.
4.2 Werkorganisatie Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nieuwe stijl
De gemeente Leusden ligt in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het Nationaal park staat op het punt te worden uitgebreid waarmee het een
Nationaal Park van de Grebbeberg tot aan het Gooi wordt. Dit nationaal park nieuwe stijl wil actief werken aan ontwikkeling van recreatie en toerisme
en het versterken en behouden van de natuurwaarden in het gebied. Ontwikkeling van het park is een kans om de Heuvelrug nationaal en
internationaal op de kaart te zetten en de lokale economie geïntegreerd te versterken en natuurwaarden te behouden. Het nationaal park is een
samenwerking tussen overheden en gebiedspartijen.
Voor de gemeente Leusden liggen er concrete kansen om de openstelling van de Leusderheide te realiseren door dit thema op de agenda van het
nationaal park te zetten. Daarmee wordt de openstelling een regionaal thema en is de kans op daadwerkelijk resultaat veel reëler.
Het nationaal park verbetert de recreatieve infrastructuur van het gebied en stimuleert zonering waardoor het gebied aantrekkelijker wordt voor
wandelaars en fietsers terwijl natuurwaarden niet worden verstoord in rustige zones.
De provincie Utrecht draagt belangrijk bij met de vraag dat alle gemeenten in het gebied naar rato bijdragen. Ook gebiedspartijen wordt gevraagd bij te
dragen. De bijdrage van twee maal incidenteel € 50.000 in 2019 en 2020 aan het nationaal park heeft ten doel het mede vorm geven van een
projectenorganisatie die concreet op zoek gaat naar projectmatige financiering en zo zichzelf gaat bedruipen. Na twee jaar, eind 2020, dient de
organisatie door middel van projectfinanciering een eigen financieringsstructuur te organiseren. Dan zal er worden geëvalueerd, waarbij ook zal
worden nagegaan of er nog een structurele bijdrage van de gemeenten nodig is.
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