Samenvatting bijeenkomst 22 maart 2017
Aanwezig: Henriette Former, Henk Davelaar, René Pie, Marian Marseille, Duco La
Riviere, Paul Köllner, Leendert van Geldermalsen, Theo Visser, Jan Willem Sandker,
Gerard Koelmans, Ronald Schilt, Huibert Boer, Erik van Beurden en Marisa van
Burken
1.Welkom en aftrap door wethouder Erik van Beurden
De wethouder heet iedereen welkom en geeft aan dat hij terugkijkt op een goede
bijeenkomst op 25 januari jl. met veel energie bij de deelnemers. Er zijn hem 2 noties
bijgebleven: ten eerste er is veel bereikt met IWW, de naam IWW heeft ook
bekendheid in de regio. Ten tweede de insteek ‘Van onder op’, we moeten onze
inwoners er goed bij houden. Bij tweede kamer verkiezingen en de kabinetsformatie
staat het onderwerp op de hoog agenda. Afgelopen dinsdag is de bestuursopdracht
Energieakkoord 2.0 in het college besproken. Er is gedeeld dat we op tijd aan de
slag moeten nu de gemeentelijke financiering voor IWW eind 2017 afloopt en er een
ambitie ligt naar energieneutraal in 2040. Er was wel een oproep in het college om te
zoeken naar vorm waar de financiële afhankelijkheid van de gemeente minder wordt.
De rol van de gemeente zal zijn het bieden van een platform en het ondersteunen
van het proces. De gemeente wil graag horen wat een ieder kan bijdragen.
Het bestuur IWW geeft aan via de mail reacties op het verslag te hebben gegeven.
De gemeente heeft een antwoordmail verzonden. De wethouder benadrukt dat het
een samenvatting is van de avond en geen woordelijk verslag. Het geeft een
impressie van de bijeenkomst. Deze stukken gaan niet naar de raad. De wethouder
roept op om elkaar op te zoeken over onderlinge meningsverschillen c.q.
onderbuikgevoelens. Voor een aantal deelnemers aan de bijeenkomsten speelt dit
wel. We willen voorkomen dat mensen afhaken.
Vervolgens licht Huibert kort het programma van de avond toe. De Groene Belevenis
heeft
meegedacht
bij
het
opstellen
van
het
programma. Tussen
programmaonderdeel 2 en 3 is er een korte koffie- en theepauze.
2. Rondje 2040

De vraag is: ‘Stel je voor: het is nu 2040 en je bent op
bezoek geweest bij je kleinkinderen in Leusden. Hoe ziet
Leusden er uit in 2040?’
Er komen hele diverse reacties los die op de flappen op de
muur worden verwerkt. Hieronder volgt een korte impressie.
Er worden een aantal zorgen gedeeld: een zeilboot, want we
staan
onder
water
en
een
tentenkamp
met
klimaatvluchtelingen.
Er zijn zichtbare vormen van duurzame energie te zien:
zonnepanelen op platte daken worden waardevol, grote
windmolens bij binnenkomst in Leusden, bedrijventerreinen
met zonnepanelen. De woningen in Leusden zijn volledig en
spic en span gerenoveerd. Dit zou een exportproduct kunnen
worden. De vraag is of er nog snelwegen zijn tegen die tijd.
Er wordt niet alleen over Leusden gesproken, maar ook over
b.v. de droogte in Afrika en de bevolkingsaanwas daar. Een
zonnestroomcentrale in Afrika wordt genoemd en export van
deze energie naar Europa. Nadeel is de energieverlies bij het
transport
van
opgewekte
energie.
Er wordt veel verwacht van energiegrids en
zelfvoorzienend worden. Op woningniveau kan er veel
worden gedaan. De grote energiebedrijven verdwijnen,
men wordt zelfsupporting rond het huis. Ook van
slimme folies en slimme technologie die we nu nog niet
hebben, wordt veel verwacht.
Ook gaan we van het gas af. De
perceptie kan snel veranderen.
Gas wordt nu al vies genoemd.
Er zijn verschillende toepassingen
mogelijk, maar ook die we wellicht
niet willen, zoals windmolens en
zonneweides.
Er zou meer één lijn in de
regelgeving moeten komen vanuit
het rijk en Europees, b.v. ten
aanzien van financiële regelingen.
Ook kan er veel gebeuren in 25
jaar, denk aan het internet.
Samenvattend geeft de wethouder
aan dat de panelen aan het
schuiven zijn. Van het gas af, meer duurzame energie zoals
windmolens. Hij is optimistisch en ziet kansen voor een
verdienmodel en een nieuwe markt. Vanuit Europa / Nederland
moet verantwoordelijkheid worden genomen. Hij ziet een
glimmend Leusden, want Leusden gaat opnieuw investeren.
3.
Pitches
Aan iedere deelnemer is gevraagd om een pitch aan de hand van 3 sheets. Er is een
aantal personen die vanavond niet aanwezig kon zijn, maar die wel een pitch hebben
ingeleverd. Deze worden toegelicht door Ronald. De pitches zijn bijlage bij deze
samenvatting. In bijgevoegde tabel is kort de inhoud pitch weergegeven en de

samenwerkingskansen. Met name de laatste pitch van Leendert, Paul en René is de
verbindende pitch en geeft een totaal concept weer.
Aan de als bijlage meegestuurde pitches zijn de door Eric Jan Tuininga aangeleverde
sheets toegevoegd, deze zijn per ongeluk niet toegelicht op 22 maart.
4.
Afsluiting
Op 20 april wordt de raad door Huibert bijgepraat over het Energieakkoord 2.0 en de
bestuursopdracht. Het Energieakkoord 2.0 moet eind dit jaar gereed zijn.
Op 11 mei presenteert het bestuur van IWW de tot nu toe behaalde resultaten aan
de raad. Er is de afgelopen paar jaar veel bereikt. Als dit geëxtrapoleerd kan worden
naar komende jaren dan kan er veel bereikt worden.
De uitvoering van het Energieakkoord 2.0 moet worden geagendeerd voor de
verkiezingen. Wanneer kan er een pitch worden gehouden door de partijen uit de
samenleving? Kan dit voor de zomer? Dit wordt nog verder afgesproken. We werken
van grof naar fijn. Een eerste contourenschets zou voor de zomervakantie aan de
raad gepresenteerd moeten kunnen worden.

