
UITNODIGING 

Informatieavond voor volksvertegenwoordigers  

18 januari 2021 

Regio Amersfoort organiseert op maandagavond 18 januari twee bijeenkomsten voor 

volksvertegenwoordigers, waarvoor u bij deze van harte bent uitgenodigd. 

 

Meer informatie per bijeenkomst 

1. Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 
Tijdstip: 19.00 – 20.15 uur 
Hoe:  Via MS Teams (link volgt na aanmelding), onder leiding van Titia Cnossen 
Voor:  Raadsleden Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en 

Woudenberg en Statenleden van de Provincie Utrecht 
Terugkijken: Alleen het plenaire deel en de afsluiting wordt opgenomen en is later terug te zien op Youtube. 
 
Regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en 

Woudenberg) en de Provincie Utrecht werken samen aan een Ontwikkelbeeld voor de periode 2030 – 2040. Op 

basis hiervan maken we afspraken over de te ontwikkelen woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het 

meegroeien van groen. Samen streven we naar een aantrekkelijke regio, waarin het goed leven is, met een 

gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar bereikbaarheid en leefbaarheid op orde zijn. 

 

Programma 

Het eerste deel is plenair en daarin wordt u na een virtueel welkom door burgemeester Bolsius, voorzitter van 

Regio Amersfoort, bijgepraat door Wouter Veldhuis en Sebastian van Berkel van bureau Must. De analyse op 

basis waarvan we scenario’s gaan uitwerken en ook het afwegingskader dat we daarbij willen gebruiken zijn 

door de raden vastgesteld en liggen op 27 januari in Provinciale Staten. Een goed moment dus om tijdens het 

tweede deel met elkaar (raads- en statenleden) te oefenen in zogenoemde digitale ‘break-out-rooms’ met het 

afwegingskader, om per scenario de effecten weer te geven van keuzes voor bijvoorbeeld het landschap, het 

verkeer en de woon- en werkopgave. Op basis van dergelijke inzichten wordt uiteindelijk het Ontwikkelbeeld 

vastgesteld. Tot slot wordt de bijeenkomst virtueel afgesloten door gedeputeerde Van Essen. 

 

De stukken worden u vooraf toegezonden, zodat u daarvan alvast kennis kunt nemen en uw mogelijke vragen 

daarover kunt formuleren. Deze kunt u vooraf ook mailen aan: regioamersfoort@amersfoort.nl 

 

Wat gaan we doen? 

19.00-20.15 uur Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 

20.15-20.30 uur Pauze 

20.30-21.45 uur Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 

Aanmelden is noodzakelijk en kan via deze link. In de week van 11 januari ontvangt u vervolgens een link om deel te 

nemen. 

mailto:regioamersfoort@amersfoort.nl
https://bureau.regioamersfoort.nl/informatiebijeenkomst-raadsleden-en-statenleden-regio-amersfoort-d-d-18-01-2021/


 

2. Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 
Tijdstip:  20.30 – 21.45 uur  
Hoe:   via MS TEAMS (link volgt na aanmelding) onder leiding van Roland van Benthem 
Voor:   Raadsleden Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest 

Woudenberg + Statenleden Provincie Utrecht + algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe 
Terugkijken:  De bijeenkomst is via Youtube in zijn geheel terug te kijken. 

De Regionale Energie Strategie (RES) is bepalend voor het toekomstig leefklimaat in onze regio. Rond de 
zomerperiode in 2020 is ons concept-bod met de richtingen en uitgangspunten door uw raden en staten 
vastgesteld. Medio zomer 2021 moeten we ons definitieve bod, de RES 1.0, klaar hebben en moet de 
besluitvorming in provinciale staten, gemeenteraden en algemeen bestuur zijn afgerond. 
 
Programma 
Op 18 januari willen we graag met hulp van een forum met u in gesprek over de dilemma’s die er zijn als het 
gaat om afwegingen tussen het gebruik van ruimte voor opwek van schone energie of andere doelen. Het 
forum bestaat uit: wethouders Janssen (Amersfoort) en Prakke (Baarn). Daarnaast zijn Joris Hogenboom 
(NMU), Jos van Schie (LTO) en Kees-Jan Fernhout (Stedin) aanwezig. U kunt vooraf uw vragen stellen op 
regioamersfoort@amersfoort.nl, maar ook tijdens de avond kunt u via de chat met het forum in gesprek. Waar 
staan we nu op weg naar de RES 1.0, wat zijn de knelpunten, waar liggen kansen en welke zorgen zijn er bij 
onze inwoners en/of belanghebbenden.  
 
Wij zien en spreken u graag op maandag 18 januari! 
 

Titia Cnossen (Ontwikkelbeeld) en Roland van Benthem (RES) 

Regionale portefeuillehouders 

 

Huib van Essen  

Provinciaal portefeuillehouder 
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