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Ingekomen stuk 01
Motie Gemeente Eemnes 
Realistische ambities RES 
Amersfoort

J. Bessembinders 
CDA

De gemeenteraad van Eemnes koerst met zijn 
mening in de motie aan op een lager bod dan de 
opgave zoals geschetst in de slides uit november 
2019 en de raad van Eemnes geeft deze mening 
door aan onder meer het BORW en de Stuurgroep 
RES.
1. Wat is de reactie van de BORW en de 

Stuurgroep RES op de mening van de raad 
van Eemnes?

2. Wordt deze mening van de raad van Eemnes 
verwerkt in het op te stellen concept bod?

3. Zo ja, op welke wijze?
4. Zo nee, waarom niet?

Eerst even ter verduidelijking, eind 2019 is de stuurgroep 
RES opgegeven en is een Bestuurlijk overleg RES (BORES) 
gevormd in de regio Amersfoort.
Het BORES heeft kennisgenomen van deze motie en de 
achterliggende gedachten van deze motie. Op het moment 
van vaststellen van de motie was het proces om te komen 
tot een concept bod en een regionale energie strategie nog 
in volle gang. Tijdens de regionale raadsleden bijeenkomst 
van 2 maart wordt/bent u als raadsleden bijgepraat over de 
actuele stand van zaken en inzichten. Het BORES heeft geen 
formeel standpunt ingenomen ten aanzien van de motie, de 
achterliggende gedachte van de motie is een van de vele 
onderwerpen die meegenomen worden richting het voorstel 
voor het concept bod. Namelijk een afweging van de 
potenties, praktische mogelijkheden en landschappelijke 
overwegingen van en in het gebied. Uiterlijk 24 maart wordt 
een definitieve voorstel door ons college behandeld en 
daarna zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt, mede door 
verzending aan uw raad.

Ingekomen stuk 05
VTH Jaarverslag 2019 en 
uitvoeringsprogramma 
2020

J. Bessembinders
CDA

Op pagina 26 van de rapportage valt de bijna-
verdubbeling van het aantal handhavingszaken 
ten opzichte van 2018 op, vooral het bouwen 
zonder vergunning is aanzienlijk gestegen. U geeft 
aan dat op het gebied van bekendheid met de 
wet- en regelgeving dus een verbeterslag met de 
inwoners en bedrijven te maken is. Onbekendheid 
met wet- en regelgeving was er dan echter in 
2018 toch ook al? Welke andere mogelijke 
oorzaken ziet u voor deze stijging?

Dit stuk wordt opnieuw opgenomen op de lijst van 
ingekomen stukken van de raad 26-03-2020. Deze vraag 
wordt op dat moment beantwoord.

Ingekomen stuk 05
VTH Jaarverslag 2019 en 

S. Smit
PvdA-GL

Blz. 36 Meetbare doelen bij Meldingen en 
ambtshalve toezicht en handhaving

Dit stuk wordt opnieuw opgenomen op de lijst van 
ingekomen stukken van de raad 26-03-2020. Deze vraag 
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uitvoeringsprogramma 
2020

1. "Verminderen van het aantal ingediende 
meldingen met 10% per jaar vanaf 2020". Hoe 
wilt/kunt u dat bereiken, en wat is hierbij de 
betekenis voor Woudenberg?

wordt op dat moment beantwoord.


