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Inleiding

    Voorwoord

Het afgelopen jaar is geheel in het teken van de Corona voorbij gegaan. In april hebben wij 
electronisch een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Daarnaast hebben wij vijf 
bijeenkomsten georganiseerd over duurzame energie, biodiversiteit en de invoering van de 
Omgevenswet.  

Daarnaast hebben wij veel inspanningen verricht om de gemeenten bij te staan in de 
verdere besluitvorming voor duurzame energie. Ook hebben wij bij verschillende gemeenten het 
woord gevoerd over een omgevingsvisie.  

Helaas hebben wij ook vorig jaar één excursie georganiseerd. We hebben met 20 
deelnemers een lezing en een wandeling langs het Natura 2000 Eemmeer. Wij hopen dit jaar meer 
excursies te organiseren. Daarnaast hebben wij 4 electronische bijeenkomsten met telkens 
ongeveer 40 deelnemers. 

Het bestuur vergadert digitaal regelmaJg met de regiegroep waarin Kees de Heer, Habo 
Jongsma, JanJen de Loor, Peter Uitendaal en Wil de Vrey ziQen. Bert Krijger heeS zich om 
persoonlijke redenen teruggetrokken als lid van de regiegroep. Wij zijn Bert dankbaar voor zijn 
inspanningen in de afgelopen jaren. 

Met dit verslag legt het bestuur verantwoording af over zijn acJviteiten in 2021. In een 
Algemene Ledenvergadering zullen wij net als vorig jaar op digitale wijze onze acJviteiten 
toelichten. 

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

Website: eemland300.nl 
Bankrekening: NL90 INGB 0009 4171 00 
KVK: 74830759 

    Fiscaal nummer: 860042789 
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Verslag van het bestuur

1. Activiteiten

Financieel 
In 2021 heeS de penningmeester bijna alle contribuJes geïnd. Verder hebben wij in 2021 

twee donaJes 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 administraJeve kosten hadden, resteert een posiJef resultaat van 250 euro. 

Communica-e 
Het Bestuur heeS 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, acJviteiten en links van andere organisaJes en overheden.  

Vlak voor Kerstmis hebben Peter Uitendaal en Dirk van de Veen een toelichJng gegeven op 
de mogelijke zonnepanelen in Baarn. Het filmpje is gemaakt door Ad Heesels en gepubliceerd door 
RTV Baarn. Een samenvacng is op onze website te lezen en te zien (hQps://
klimaatburgemeesterbaarn.nl/klimaat-vs-natuur/.) Verder hebben wij vijf nieuwsbrieven 
uitgegeven in februari, maart, april, juni en oktober.  

  
Biodiversiteit 

In tegenstelling tot wat wij in 2020 verwachQen hebben wij in 2021 geconstateerd dat het 
niet goed gaat met het ecologisch berm- en 
slootbeheer van de daarvoor aangewezen bermen in 
de Eemnesser polder. Wij hebben de gemeenteraad 
van Eemnes verwicgd dat de uitvoering veel beter 
en dat daarin samengewerkt kan worden met de 
belanghebbenden en deskundige lokale parJjen, 
zoals AKOE/CollecJef Eemland, Natuurmonumenten 
en loonbedrijf Post. In februari 2022 zal de gemeente 
een evaluaJe van het bermbeheer maken om na de 
verkiezingen beslissingen te nemen. 

Omgevingsvisie 
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De nieuwe Omgevingswet zal waarschijnlijk op pas 1 januari 2023 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 parJcipaJe van inwoners en 
belangengroeperingen. In verschillende gemeenten hebben wij meegedacht hoe de omgeving wat 
ons betreS eruit moet gaan zien. Onze parJcipaJe heeS dus veel nadruk gelegd op het groene en 
open karakter van de buitengebieden, biodiversiteit, geen windturbines en verstandig 
milieuverantwoorde zonnepanelen. 

De Regionale Energie Strategie (RES) 

In februari 2021 waren er drie online acJviteiten waaraan de vereniging Eemland300 heeS meegewerkt. In 
Bunschoten was op 4 februari  Theo van der Tak gastspreker bij de Meedenkavond over de Omgevings 
Visie. Tijdens deze avond konden we als Eemland300 onze visie geven op de ontwikkeling van het 
Eemlandgebied rondom Bunschoten. 

Het Bureau EMMA heeS van de gemeente Bunschoten de opdracht gekregen om het lokale 
Afwegingskader voor de duurzame opwekking van elektriciteit op te stellen. In een interview met een 
medewerker van dit bureau konden we onze mening over de RES toelichten. Na het aannemen van de RES 
1.0 worden door de lokale gemeenten deze lokale Afwegingskaders opgesteld. Het Afwegingskader 
beschrijS de zoeklocaJes waar de windturbines en zonneparken in de toekomst gerealiseerd kunnen 
worden. Daarnaast worden er randvoorwaarden en voorschriSen beschreven voor de inpassing in het 
landschap en de parJcipaJe van burgers. 

De provincie Utrecht organiseerde op 18 februari een online meedenk sessie over de energietransiJe in de 
provincie. Samen met een groot aantal deelnemers was Eemland hier ook digitaal aanwezig. 

In mei kon Theo van der Tak Jjdens de inspraak avond van de gemeente Amersfoort de visie van 
Eemland300 over de energie transiJe verwoorden. Hij benadrukte het belang van een open Eempolder. 

In juni was er enkele keren een gezamenlijk overleg van Natuurmonumenten, CollecJef Eemland, de 
Vogelbescherming en Eemland300 over een gezamenlijk standpunt ten aanzien van de RES. Het resultaat 
was een brief met het gezamenlijke standpunt die aan de gemeenten in de Regio Amersfoort is 
aangeboden. 

In zowel Eemnes en Bunschoten is deze brief nog een keer mondeling toegelicht bij de commissies die de 
raadsvergaderingen voorbereiden. 

Eind juni heeS Eemland300 deelgenomen aan de online infoavond in Bunschoten over de RES 2.0 Warmte. 
Deze avond had als doel informaJe te verzamelen op welke manier Bunschoten over kan gaan op een gas 
vrije manier van verwarmen. De RES 2.0 Warmte is het vervolg op de RES 1.0 voor de duurzame opwekking 
van elektriciteit. Medio 2023 wordt de RES2.0 vastgesteld door de 7 regio gemeenten. 

Op 8 juli werd door de gemeenteraad in Bunschoten het concept Afwegingskader voor de duurzame 
opwekking van elektriciteit behandeld en teruggestuurd naar de opstellers. De raad kon zich niet 
herkennen in het document dat was opgesteld door Bureau Emma en de ambtelijk werkgroep van 
Bunschoten. De eerder ingediende moJes en amendementen over de RES waarin de raad aangeeS tegen 
de plaatsing van windturbines te zijn in het Eemland gebied kwamen niet terug in het document. Het 
document wordt nu herzien en in mei 2022 opnieuw behandeld. 

Op 1 november heeS Eemland300 ingesproken bij de gemeente Baarn. Baarn is ook bezig met het 
opstellen van het lokale Afwegingskader. In november is er weer een brief opgesteld met het gezamenlijke 
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standpunt van Natuurmonumenten, CollecJef Eemland, de Vogelbescherming en Eemland300. Deze 
gezamenlijke  brief is 8 december door leden van Eemland300 toegelicht in de Commissie Ruimte van 
Bunschoten. 

Terugkijkend op het jaar 2021 kunnen we concluderen dat er opnieuw veel Jjd en energie is gestoken door 
diverse leden van Eemland300 om onze visie en standpunten te verwoorden bij de diverse commissies en 
gemeenteraden in de regio.  

In de Regio Amersfoort is het gezamenlijke project bureau RES Regio Amersfoort bezig met de uitwerking 
van de RES1.0 die door de 7 regio gemeenten is opgesteld. Dit bureau geeS regelmaJg een 
voortgangsrapportage uit. Hieronder is de link naar het laatste rapport: hQps://
www.resregioamersfoort.nl/nieuws/2221614.aspx?t=Voortgang-regionale-energiestrategie 

De ontwikkelingen in de wereld zoals we deze in 2022 zien hebben grote invloed op het denken over de 
energie transiJe in Nederland. Door de oorlog in de Oekraïne en de mogelijke boycot van Russische olie en 
gas neemt de druk om meer lokale energie op te wekken steeds meer toe. Het open Eemlandschap komt 
hierdoor steeds meer in beeld als mogelijke locaJe voor de plaatsing van windturbines en de aanleg van 
zonneparken. Als Eemland300 blijven we de ontwikkelingen scherp volgen en nemen waar mogelijk acJe. 

Industrieterrein de Kronkels-Zuid in Bunschoten 

In Bunschoten worden de plannen voor de ontwikkeling van een nieuw industrie terrein (14 Ha) steeds 
concreter. Leden van Eemland300 hebben een informaJe avond over de Kronkels-Zuid bezocht en enkele 
keren gesproken met bewoners van aangrenzende huizen en bedrijven.  

Als vereniging hebben we in een brief aan de fracJes in de raad ons standpunt toegelicht. Helaas heeS dit 
geen effect gehad. De raad van Bunschoten heeS ingestemd met de aanleg en ontwikkeling van dit 
industrieterrein in 2 stappen.. 

Bijeenkomsten voor leden en belangstellenden 

In 2021 hebben wij 4 bijeenkomsten met leden en belangstellenden georganiseerd.  

28 januari: De digitale Energiedialoog is een groot succes geworden. Maar liefst 80 aanmeldingen 
van leden en belangstellenden uit de regio Amersfoort. Dankzij het Bureau Regio Amersfoort 
hebben wij de faciliteiten gekregen om deze bijeenkomst corona-proef uit te voeren.  
De meeste deelnemers waren zeer tevreden met de sprekers en de discussie aan de hand van 
enkele stellingen.  
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4 maart: De Vereniging Eemland300 organiseerde een digitale informaJeavond over natuur en 
landschap. Vragen als hoe kunnen we natuur en landschap beter beschermen, hoe passen de 
Omgevingsvisies daarin en hoe kunnen we als burgers het beleid beïnvloeden? kwamen aan de 
orde. 
18 mei: De SJchJng Maaien Waterplanten Randmeren heeS het gesprek over de overmaJge groei 
van het Fonteinkruid in het Eemmeer geopend. Het gesprek is georganiseerd door de Vereniging 
Eemland300 en de SGDHUB Nederland. Natuurmonumenten en de Vogelvereniging hebben van 
kriJsche doch opbouwende commentaren ingebracht.  
16 november: Met belangstellende inwoners van Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Blaricum en 
Baarn hebben de zoom-bijeenkomst Biodiversieteit van Eemland300 gevonden. Thema: het 
vergroten van de biodiversiteit, en in het bijzonder het verzorgen en vermeerderen van de 
weidevogels in de Eempolders. De presentaJes zijn op de website te zien en te lezen onder op de 
openingspagina van Eemland300 (www.Eemland300.nl).  

Samenwerking met andere par-jen 

In juni, september en december hebben wij met Natuurmonumenten, CollecJef Eemland en 
Vogelbescherming Nederland inspraak-documenten gemaakt voor de gemeente Baarn, 
Bunschoten en Eemnes. 
De Eemlandhoeve in Bunschoten heeS goede contacten met Eemland300. Die samenwerking is 
vooral gericht op het realiseren van de Korte Kringloop voor lokale agrarische basisproducten.  
  
Excursie 

In samenwerking met 2 IVN gidsen hebben Nelleke Bary en Kees de Heer op zaterdag 23 oktober 
een natuur excursie in de polder van Eemnes. De gidsen hebben uitleg gegeven over de inrichJng 
van de Eempolders na de laatste ruilverkaveling (of landinrichJng) met NNN gebieden van 
Natuurmonumenten. Ook de ontwikkeling van het weidevogelkerngebied van CollecJef Eemland 
wordt toegelicht. Na de presentaJe hebben de belangstellenden door het weidevogelgebied 
gelopen en langs het Natura 2000 Eemmeer. 
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2. Vooruitblik 2022 

In 2022 gaat het bestuur in nauwe samenwerking met de regiegroep verder op de ingeslagen weg.  

Communica-e 
De Vereniging heeS ongeveer 50 leden. Dit aantal moet volgens het bestuur sJjgen. Wij gaan een 
vernieuwde flyer uitbrengen 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, parJcipaJe en informaJebijeenkomsten in de 
verschillende gemeenten acte de présence geven om onze ambiJe, belangen, opvacngen en 
acJviteiten 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 Jjdens (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 relaJe. Wij hebben samen met CollecJef 
Eemland zaaisel voor bermen uitgeprobeerd. We streven ernaar met meer organisaJes 
gemeenschappelijke acJviteiten te ondernemen. Het gaat daarbij om de GebiedscoöperaJe 
Eemland, Natuur- en MilieuFederaJe Utrecht, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, 
Tussen Vecht en Eem, Vereniging Vrienden van het Gooi, Plaoorm Hoogland-West en het 
Waterschap Vallei en Veluwe. In 2022 gaan we vorm geven aan de verandering van de regionale 
voedselketen. Eemland300 heeS een metwerk gecreerd met de GebiedscoöperaJe Eemland, 
SDGHUB en de Eemlandhoeve. Deze groep wil een verbinding maken tussen burgers en boeren. 

Excursies 
Ook dit jaar zullen wij proberen excursies verzorgen voor de liepebbers 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/acJviteiten/) maken wij deze iniJaJeven bekend.  
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3. Financiële verantwoording (hier nieuwe tekst van Dirk)
 

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 begroJng 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 heeS twee maanden betaald in 
2020). Er is nog geen W.A.-verzekering afgesloten (dus geen kosten in 2020). De donaJes zijn aqomsJg 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. 
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4. Organisatie

Bestuur 

Het bestuur bestaat sinds 9 mei 2019 uit: 
T. van der Tak, voorziQer (Amersfoort) 
D. van de Veen, penningmeester (Baarn) 
R. Beukers, secretaris (Bunschoten) 

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

Kascommissie 

De kascommissie bestaat uit: Frans Dijkhuizen en Bert Krijger. Peter Uitendaal is „reserve"  voor de 
komende Jjd. 
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Verklaring van de kascommissie 

Ondergetekenden, de heren F. Dijkhuizen en , 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 geeS van de grooQe en 
samenstelling van het vermogen per 31 december 2021 alsmede van het resultaat over 2021. 

De kascommissie verzoekt dan ook de ledenvergadering het bestuur décharge te verlenen voor 
het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

Eemnes, 16 maart 2022. 

De heer F. Dijkhuizen      De heer B. Krijger 

Voor gezien d.d.: 18 maart 2022 

VoorziQer: de heer T. van der Tak 

Secretaris: de heer R. Beukers 

Penningmeester: de heer D. van de Veen.
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