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Inleiding

    Voorwoord

Het afgelopen jaar is merkwaardig verlopen. Vanaf maart konden wij niet meer vergaderen 
en op een normale manier de noodzakelijk inspraak uitvoeren. De Algemene Ledenvergadering 
van 2020 hebben wij moeten schorsen. We wilden met de leden en belangstellenden de 
Omgevingswet bespreken, maar dat is pas in 2021 gebeurd. Wel hebben wij de leden gevraagd de 
jaarrekening en begroEng goed te keuren.  

Daarnaast hebben wij veel inspanningen verricht om de Regionale Energie Strategie van 
commentaar te voorzien. Ook hebben wij bij verschillende gemeenten het woord gevoerd over 
een omgevingsvisie.  

Helaas hebben wij één excursie kunnen 
organiseren, terwijl we er vier voorzien 
hadden. Ook hebben we op kleine schaal 
contacten aangelegd met gemeenten en 
andere organisaEes. Ook hebben wij de ANBI-
status verkregen. 
Het bestuur vergadert digitaal regelmaEg met 
de regiegroep waarin Kees de Heer, Habo 
Jongsma, JanEen de Loor, Peter Uitendaal, 

Bert Krijger en Wil de Vrey ziTen.  
Met dit verslag legt het bestuur verantwoording af over zijn acEviteiten in 2020. In een 

Algemene Ledenvergadering zullen wij dit op digitale wijze proberen toe te lichten. 

Namens het bestuur: 
Th. van der Tak, voorziTer 
D. van de Veen, penningmeester 
R. Beukers, secretaris 

Website: eemland300.nl 
Bankrekening: NL90 INGB 0009 4171 00 
KVK: 74830759 
Fiscaal nummer: 860042789 
ANBI 
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Verslag van het bestuur

1. Activiteiten

Financieel 
In 2020 heea de penningmeester alle contribuEes geïnd. Verder hebben wij in 2020 twee 

donaEes ontvangen van in totaal 75 euro. Conform de beslissing van de Algemene 
Ledenvergadering van 9 mei 2019 zal het bestuur niet meer uitgeven dan de inkomsten toelaten. 
Omdat we alleen administraEeve kosten hadden, resteert een posiEef resultaat van 250 euro. 

Communica-e 
Het Bestuur heea in 2018 de website overgenomen van Natuurmonumenten. Op de 

website plaatsen wij berichten die te maken hebben met ontwikkelingen in en rond Eemland. 
Daarnaast publiceren wij ook aankondigingen van bijeenkomsten zoals onze eigen excursies en 
bijeenkomsten, acEviteiten en links van andere organisaEes en overheden.  

Op vrijdag 20 maart is een 
interview verschenen in de 
Bunschoter. In het arEkel hebben 
de leden van het bestuur de 
totstandkoming en het beleid van 
de Vereniging uitgelegd. Het 
arEkel is op de website 
gepubliceerd.  

Verder hebben wij 3 
nieuwsbrieven uitgegeven in 
januari, februari, maart en 
november.  

  
Biodiversiteit 
Op iniEaEef van de Eemland300-werkgroep Agrarisch Natuurbeheer hebben drie boeren 

drie percelen ingezaaid met verschillende kruidenrijke zaadmengsels. Dit werd mogelijk gemaakt 
door een subsidie van de provincie Utrecht onder het moTo Groen aan de buurt. Deze subsidie 
van 1000 euro is verdubbeld door de vereniging CollecEef Eemland, waardoor de drie percelen 
ingezaaid konden worden. In augustus hebben boeren het grasland open getrokken, waarna het 
zaad in september is ingezaaid, de meest kansrijke periode van het jaar.  
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Dank zij onze bemoeienis is de gemeente Eemnes begonnen met het inzaaien van de bermen. 
Langs de Noordervenweg is ecologisch beheer toegepast. Dat betekent aan weerskanten van deze 
weg op den duur kleurrijke en aangepaste planten. Een zichtbaar resultaat waar andere 
gemeenten van kunnen profiteren. 

Omgevingsvisie 
De nieuwe Omgevingswet zal waarschijnlijk op 1 januari 2022 in werking treden. Een van de 
belangrijkste vernieuwingen is dat een omgevingsvisie een geintegreerd document wordt waarin 
niet alleen de ruimtelijke ordening, maar ook wonen, mobiliteit, energie, natuur en landbouw aan 
de orde komen. Bovendien voorziet de nieuwe wet in veel parEcipaEe van inwoners en 
belangengroeperingen. Daarvan hebben wij gebruik gemaakt door commentaar te leveren op de 
omgevingsvisie van de provincie Utrecht. Met deze bijdrage hebben wij geprofiteerd van de 
ervaring van de NMU.  De provincie Utrecht heea een Omgevingsvisie gemaakt, die beschrija hoe 
de provincie er in 2050 uit zou moeten zien. Voor natuur, landschap, erfgoed en de kwaliteit van 
de leefomgeving staat er veel op het spel. En ook grote nieuwere opgaven zoals de 
energietransiEe vragen ruimte. De beslissingen van de provincie in de Omgevingsvisie zijn 
richEnggevend voor de regio’s en de gemeenten: belangrijk dus.  

Het ontwerp van de Omgevingsvisie 
spreekt ons bijzonder aan. Het 
belang van Eemland300 is het 
behoud en verdere ontwikkeling van 
het open landschap van Eemland. 
Agrarisch natuurbeheer is in onze 
visie gewenst, waarbij de aandacht 
gericht moet zijn op sloten, dijken en 
bermen. De economische ruimte 
voor boeren is nodig, evenals meer 
acEeve betrokkenheid en 
parEcipaEe van bewoners in en om 
Eemland. Dat betekent dat het 
Eemlandgebied voor een groot deel 
beschermd moet blijven en 
mogelijkerwijs verbindingen krijgt 
met andere natuursystemen.  

Wat betrea de weidevogels zijn de boeren van Eemland samen met de provincie zo ver gevorderd 
dat Eemland internaEonale erkenning heea gekregen (de Important Bird Area (IBA)). 

Gegeven de relaEe tot natuur en biodiversiteit hebben wij gesteld dat zonneparken alleen mogen 
worden uitgevoerd op een manier die natuur-, biodiversiteit- en bodemvriendelijk is. Op opnze 
website hebben wij de volledige tekst gepubliceerd: zienswijzeProVisie. 
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De Regionale Energie Strategie (RES) 

Op 6 februari 2020 organiseerde Eemland300 een informaEeavond over de RES in het Groene Huis 
in Amersfoort. Deze avond werd door 50 leden en belangstellenden bezocht. Wethouder Astrid 
Janssen van Amersfoort opende de avond en gaf haar visie op de RES. De regiogemeenten staan 
voor een grote uitdaging om hun energie plannen te realiseren. Enerzijds is er de opdracht vanuit 
het Rijk om duurzame energieopwekking te realiseren, anderzijds is er de weerstand vanuit de 
bevolking tegen het plaatsen van zeer grote windturbines en de aanleg van grote zonneparken in 
kwetsbare natuurgebieden. Gerben de Vries gaf vanuit de Natuur en MilieufederaEe Utrecht 
(NMU) een toelichEng op het proces om de concept RES 1.0 te realiseren. Na de presentaEe van 
Gerben werden de aanwezigen in 3 groepen gesplitst. Gradus Lemmen (Natuurmonumenten), Zita 
van Angelen (Soesterwijk Wiek) en Gerben de Vries (NMU) waren de gespreksleiders. De 
voornaamste conclusie van deze avond was dat de uitdagingen voor het gebied groot zijn. De 
wethouder beloofde de communicaEe te verbeteren, zij heea dit punt ingebracht in het regio 
overleg. 

De vereniging Tussen Vecht en Eem organiseerde op 21 februari in het Singermuseum Laren een 
infomiddag over RES in het Gooi. Het bestuur heea deze middag bezocht. De conclusie was dat de 
mogelijke zoeklocaEes voor het plaatsen van windturbines en de aanleg van zonneparken in het 
Gooi niet gewenst zijn. 

Op 3 maart 2020 heea het bestuur een infoavond over de RES bezocht. Op deze avond in het 
gemeentehuis van Amersfoort gaven de NMU en de Energie coöperaEe Energie Samen een 
toelichEng op het RES proces. Door de Corona situaEe zijn de inspraakmogelijkheden niet meer 
fysiek maar digitaal. 

In de maand september hebben de zeven gemeenten van de Regio Amersfoort het concept RES 
1.0 besproken. In een aantal gemeenten hebben leden van Eemland300 gebruik gemaakt van hun 
inspreekrecht in de verschillende commissies. Deze commissies zijn voorbereidingen voor de 
raadsvergaderingen. In de raadsvergaderingen hebben diverse parEjen moEes ingediend over de 
RES. Veel moEes komen er op neer dat de aanleg van windturbines en zonneparken in kwetsbare 
natuurgebieden als de Leusderheide en de Eemland Polder moet worden voorkomen.  

In november en december heea Eemland300 deelgenomen aan drie achterban sessies van de 
NMU. De NMU heea met de inbreng van deze sessies een rapport opgesteld met mogelijke 
zoeklocaEes voor windturbines en zonneparken. Eemland300 kan de conclusies van dit NMU 
rapport echter niet volledig onderschrijven en heea een reacEe ingediend bij de NMU. 
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Zoektocht Vitens naar nieuwe puBen voor drinkwater 

Begin 2020 is Eemland300 uitgenodigd haar visie te geven op de mogelijke gebieden die Vitens 
zou willen gebruiken om nog extra puTen te slaan voor drinkwater. Rond ongeveer 2030 zal Vitens 
tot uitvoering over gaan. Vitens doet een voorstel, maar de beslissing ligt bij de provincie Utrecht. 
Eemland300 pleit voor het behoud van de bijzondere kwaliteit van de polders in het zoekgebied 
als weidevogelgebied. Open landschap is daarvoor de belangrijkste voorwaarde. Wij verzeTen ons 
tegen mogelijke aantasEngen van het gebied door ontwikkelingen vanuit de energietransiEe, 

woningbouw en 
bedrijfsuitbreidingen.  

Wij staan achter 
natuurontwikkeling, 
voor zover deze geen 
negaEeve gevolgen 
heea voor de 
weidevogelstand. 
Eventuele toevoeging 
van rietnatuur langs 
de oevers van de 
Eem, de weteringen 
en het Eemmeer kan 

bij sommigen op instemming rekenen, maar ook hier prevaleert de habitat voor weidevogels 
boven andere soorten.  

De agrarische sector vreest dat de waterwinning in het zoekgebied zal leiden tot beperkingen voor 
hun bedrijfsvoering en de zeggenschap over de eigen grond. Daarmee wordt ook de waarde van 
het bedrijf negaEef beïnvloed. Vitens heea een sterke voorkeur voor een locaEe die het 
waterbedrijf in eigendom heea, vanuit het oogpunt van risicobeheersing. Vitens heea voorts 
aangegeven dat waterwinning in het Eemmeer (ook op een eiland) wellicht technisch mogelijk is, 
maar vanuit beheer, kosten en vanwege de Natura 2000-status van het Eemmeer geen wenselijke 
opEe is. De besluitvorming vindt plaats in 2021 of 2022. 

 Samenwerking met andere par-jen 

In juni zijn contacten gelegd met Duurzaam033, een samenwerkingsiniEaEef in de gemeente 
Amersfoort. Het doel van Duurzaam033 en AmersfoortSamen is het vinden en verbinden van 
mooie mensen, mooie iniEaEeven en mooie organisaEes. Dit plajorm biedt de mogelijkheid om 
informaEe te delen over de Duurzame Samenleving. 
Eemland300 is lid van Duurzaam033 geworden en gebruikt het plajorm tot nu toe vooral voor de  
publicaEe van nieuwsberichten. Meer informaEe over deze organisaEe is te vinden op de website: 
hTps://duurzaam033.nl/ 
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De Eemlandhoeve in Bunschoten heea goede contacten met Eemland300. De samenwerking is 
vooral gericht op het realiseren van de Korte Kringloop voor lokale agrarische basisproducten.  

Een andere parEj die de samenwerking met Eemland300 zoekt, is de GebiedscoöperaEe Eemland. 
Deze nieuwe coöperaEe is opgericht op 7 juli 2020 Ejdens een vergadering op de Eemlandhoeve. 
De samenwerking met de GebiedscoöperaEe Eemland ziet Eemland300 vooral op het gebied van 
de lokale circulaire economie en Korte Kringloop. In onze Gebiedsvisie is dit een belangrijke 
doelstelling voor Eemland300.
  
Excursies 
Om de bewustwording van de bewoners te versterken organiseert Eemland300 samen met het 
IVN excursies. In 2020 hebben Kees de Heer en Nelleke Bary alleen in februari opgetreden. Het 
corona-virus strooide roet in het eten. 

2. Vooruitblik 2021 

In 2021 gaat het bestuur in nauwe samenwerking met de regiegroep verder op de ingeslagen weg.  

Communica-e 
De Vereniging heea ruim 40 leden. Dit aantal moet volgens het bestuur sEjgen. Inmiddels hebben 
wij een flyer uitgebracht die we op markten en bijeenkomsten gaan uitreiken. Ook zullen wij een 
elektronische versie aan de leden opsturen met de vraag deze te verspreiden bij familie en 
vrienden. Ook zullen wij door inspraak, parEcipaEe en informaEebijeenkomsten in de 
verschillende gemeenten acte de présence geven om onze ambiEe, belangen, opvamngen en 
acEviteiten kenbaar te maken. Daarnaast publiceren wij verslagen en berichten op onze eigen 
website eemland300.nl. 

Belangenbehar-ging 
In alle gemeenten (Eemnes, Bunschoten, Baarn, Soest, Amersfoort en Blaricum) willen wij bij de 
relevante wethouders en gemeenteraadsleden bekend zijn. Dit doen we door aanwezigheid op de 
publieke tribune van de Raden, door in te spreken Ejdens (digitale) vergaderingen, door bilaterale 
contacten met bestuurders en ambtenaren en door aanwezigheid op markten en andere 
bijeenkomsten in de openbare ruimte. 

Samenwerking met andere par-jen 
Wij hebben inmiddels met de Eemlandhoeve een goede relaEe. Wij hebben samen met CollecEef 
Eemland zaaisel voor bermen uitgeprobeerd. We streven ernaar met meer organisaEes 
gemeenschappelijke acEviteiten te ondernemen. Het gaat daarbij om CollecEef Eemland, Natuur- 
en MilieuFederaEe Utrecht, Natuurmonumenten, Tussen Vecht en Eem, Vereniging Vrienden van 
het Gooi, Plajorm Hoogland-West en het Waterschap Vallei en Veluwe. In 2021 worden de 
gesprekken verder voortgezet om de samenwerking met de GebiedscoöperaEe Eemland vorm te 
geven. 

Excursies 
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Ook dit jaar zullen wij proberen excursies verzorgen voor de lienebbers van Eemland. Het hangt af 
van de corona perikelen of we deze excursies op een behoorlijke manier kunnen uitvoeren. Op de 
website (eemland300.nl/nieuws/acEviteiten/) maken wij deze iniEaEeven bekend.  

3. Financiële verantwoording
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Bij het opstellen van de begroting 2020 was het nog niet duidelijk welke kosten er exact zouden 
komen. In de Algemene Ledenvergadering is besloten voorzichtig te zijn met uitgaven en deze 
parallel te laten lopen met de inkomsten. Daarin zijn we in 2020 geslaagd. De bankkosten vielen in 
2020 mee. 

De verenigingskosten bestaan uit kosten voor excursies/ bijeenkomsten zoals in het Groene huis e.d. Deze 
zijn gemaakt en zullen in 2021 wel op de begroEng moeten komen. De kosten voor vergaderingen van het 
DB en bijeenkomsten van de ALV zijn door het corona-virus niet zo hoog als verwacht. 

De website is in 2020 door Eemland300 betaald (Natuurmonumenten heea twee maanden betaald in 
2020). Er is nog geen W.A.-verzekering afgesloten (dus geen kosten in 2020). De donaEes zijn aoomsEg van 
mensen die onze vereniging een warm hart toedragen. 

Net als in 2020 zullen wij in 2021 de uitgaven zo veel mogelijk parallel laten lopen met de inkomsten. 

Organisatie

Bestuur 

Het bestuur bestaat sinds 9 mei 2019 uit: 
T. van der Tak, voorziTer 
D. van de Veen, penningmeester 
R. Beukers, secretaris 

Het bestuur vergadert eens in de twee maanden met de regiegroep, die bestaat uit: 
Kees de Heer (Amersfoort), Habo Jongsma (Eemnes), Bert Krijger (Soest),  JanEen de Loor 
(Eemnes), Peter Uitendaal (Blaricum) en Wil de Vrey (Baarn). 

Kascommissie 

De kascommissie bestaat uit: Carolien van der Brugge en Frans Dijkhuizen. In het kader van 
verversing van de commissie treedt Carolien van der Brugge af. Om de conEnuïteit enigszins te 
handhaven is Frans Dijkhuizen bereid nog een jaar in de kascommissie te blijven. Wij hebben Bert 
Krijger bereid gevonden de kascommissie te versterken. Peter Uitendaal is bereid „reserve" te zijn  
voor de komende Ejd. 
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Verklaring van de kascommissie 

Ondergetekenden, mevr. Carolien van der Brugge en de heer F. Dijkhuizen, verklaren hierbij dat zij 
de boekingen/bescheiden hebben gecontroleerd van de vereniging Eemland300 (KVK nummer 
74830759). Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw 
beeld geea van de grooTe en samenstelling van het vermogen per 31 december 2020 alsmede 
van het resultaat over 2020. 

De kascommissie verzoekt dan ook de ledenvergadering het bestuur décharge te verlenen voor 
het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

Eemnes, 16 maart 2021. 

Mevr. C. van der Brugge     De heer F. Dijkhuizen. 

Voor gezien d.d.: 18 maart 2021 

VoorziTer: de heer Th. van der Tak 

Secretaris: de heer R. Beukers 

Penningmeester: de heer D. van de Veen.
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