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Regiegroep 
 
Verslag tweede bijeenkomst 2018 dd. 3 september 
 
Plaats: Greenfields, Amsterdamsestraatweg 42, 3741 GS Baarn 
 
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur 
 
Aanwezig:  Nelleke Bary, Ruud Beukers, Henk van der Horst, Habo Jongsma, Jantien de Loor,        
                     Theo van der Tak (voorz.), Peter Uitendaal, Dirk van de Veen, Erik van Veldhuizen   
         (verslag) 
  
Afwezig:     Kees de Heer, Piet Spoorenberg, 
 
Verslag ook aan: Lydia Loenen-Verbeek 
 
2.1 Opening, mededelingen 
 Theo opent de bijeenkomst om 19.30 uur en verwelkomt alle aanwezigen.  Kees de 
 Heer is afwezig met kennisgeving. Piet Spoorenberg heeft aangegeven beschikbaar te 
 zijn voor vragen en commentaar, maar geen tijd te hebben voor aanwezigheid. Diana 
 Mantel heeft zich vanwege drukke  werkzaamheden teruggetrokken uit de groep. Zij 
 blijft wel sympathisant. Peter meldt  dat Titia de Ruiter vanwege verhuizing naar 
 Groningen haar deelname heeft beëindigd. Hij heeft al haar activiteiten overgenomen. 
 Henk v.d. Horst is toegetreden tot de regiegroep. In feite zijn nu alle werkplaatsen 
 vertegenwoordigd, m.u.v. Landschap. Erik neemt waar. De groep komt op 12 september 
 bij elkaar. Erik zal vragen of zich buiten hem iemand na het vertrek van Heleen van 
 Boxelaere bij de regiegroep wil voegen:  
 Actie 2.1 Erik: bij Landschap nagaan wie in de regiegroep wil zitten.  Actie 2.2 Theo: 
 aanpassen namenlijst aan mutaties. 
 
2.2       Verslag bijeenkomst dd. 3 juli 2018 
 Tekstueel: geen op of aanmerking, met dankzegging aan Kees. 
 Inhoudelijk: Punt 3 Vervolgproces en clustering: Peter vraagt zich af wat bedoeld wordt 
 met “het maken van afspraken tussen de clusters gebiedsvisie en landschapsvisie”. Theo 
 geeft aan dat er op diverse punten veel overeenkomsten zijn tussen de betrokkenheid 
 van deze twee groepen, bv. op het gebied van recreatie. Erik bevestigt dat door de 
 specialisten op dit gebied in de twee werkplaatsen bijna letterlijk gelijk wordt gedacht.  
 Gezamenlijk acteren in de afrondende fase ligt dan voor de hand. Hier wordt later op 
 teruggekomen.   

 
2.3 Gebiedsvisie, landschapsvisie, Nationaal Park 
 Gemeenschappelijk uitgangspunt is de Eempolder open en groen te houden. Iedereen 
 beseft dat de veeteelt op zich zeker gehandhaafd moet blijven. Uitdaging is dus om te 
 bekijken of er een aanpak bestaat die voor zowel de melkveehouders als de 
 natuurliefhebbers aantrekkelijk is.  
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 Gebleken is dat in alle werkplaatsen agrariërs zitting hebben. Daarbij zijn er wel 
 verschillen in opvatting: sommigen hebben meer oog voor de argumenten van de 
 natuurliefhebbers dan anderen.   
 Voor verantwoord bermbeheer bestaat enige sympathie, maar enkele 
 melkveehouders wijzen op de bezwaren voor hun  bedrijfsvoering. De vogelstand is 
 hiermee wel gebaat. Recreatie in lichte vorm ondervond ook weerstand van enkele 
 agrariërs. De eventuele status van Nationaal Park roept grote weerstand op bij vrijwel 
 alle agrariërs. Dirk merkt op dat dit naar zijn idee zwaar wordt overtrokken. De support 
 door Natuurmonumenten op dit punt leverde geen nieuwe inzichten en verder  overleg 
 wordt niet zinvol geacht. Alle aanwezigen vinden dat de genoemde knelpunten  alleen 
 door goede gesprekken kunnen worden opgelost. Hiervoor gaat Peter een proces 
 ontwikkelen waarin gebiedsvisie, landschapsvisie en Nationaal Park in één document 
 aan de orde komen. Tegelijk gaat het om een document dat alle partijen kunnen 
 onderschrijven. Aktie 2.3 Theo v.d. Tak/Peter Uitendaal: nadenken hoe gestructureerd 
 overleg tussen natuurliefhebbers en agrariërs vorm moet worden gegeven.    
  
2.4 Korte termijn bedreigingen, nieuwe brainstormgroep regio Amersfoort 
 
2.4.1 Korte termijnbedreigingen 
 

 Zonnepanelenweiland Bunschoten                                                                                                               
Vlak bij de oevers van het Eemmeer in Bunschoten is door Ventolines uit 
Emmeloord een 12 hectare groot veld vol zonnepanelen gepland, waarmee een 
derde van de huishoudens in Bunschoten van stroom zou worden voorzien. Het veld 
staat gepland in  de weilanden in de kruising van de Groeneweg met de Bonte 
Poort, in het uiterste noordoosten van de gemeente. De zonnepanelen komen op 
zo’n twee meter van de  grond, en moeten samen jaarlijks bijna 10 miljoen 
kilowattuur aan stroom  opleveren. Volgens Ventolines komt het initiatief van een 
‘lokale ondernemer’, en is de eigenaar van de grond bereid mee te werken. Ook 
past het in het beleid van Bunschoten: het nieuwe gemeentebestuur wil geen 
windmolens maar wel de mogelijkheid bieden aan andere manieren van duurzame 
energieopwekking. Of de gemeente aan dit initiatief medewerking verleent, moet 
nog blijken. Dat geldt ook voor  de provincie Utrecht, die ook toestemming moet 
geven. Tot slot moet het plan nog officieel worden voorgelegd aan de inwoners van 
Bunschoten, die er zich via een  inspraaktraject ook nog over mogen uitspreken. 
Aanwezigen wijzen op de bestemmingsplanwijziging die nodig zal zijn. Inmiddels 
heeft Jos Schellart, vooraanstaand Bunschoter, zich al publiekelijk tegen dit plan 
gekeerd. Aanwezigen zijn duidelijk: “Zonnepanelen ja, maar alleen op de daken van 
gebouwen”.  Jantien wijst op het belang van genuanceerde benadering. 
Argumentatie moet kwalitatief hoogwaardig zijn. Aktie 2.4 Ruud Beukers/Theo v.d. 
Tak: brief aan Gemeente Bunschoten  voorbereiden. I.v.m. vakantie laten 
voltooien door  Jos Schellart. Theo bekijkt de verzending namens Eemland 300. 
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 Lichtreclamemast Baarn 
 Nelleke is zeer bezorgd over de mogelijke komst van een reclamemast in Baarn.  
 Baarnaar René Buisman adviseerde de gemeenteraad om niet mee te werken aan 
 de bouw  ervan, pal aan de rand van het open Eemland.  Men is juist zo zuinig op 
 het weidse gebied daar, hier past geen horizonvervuiling.  Er zouden meer nadelen 
 zijn, o.a. Kees Koolmees, secretaris van stichting Behoud de Eemvallei, sloot zich 
 erbij aan:  een lichtmast past absoluut niet aan de rand van het open Eemland.  Men 
 is juist zo  zuinig op het weidse gebied daar, hier past geen horizonvervuiling.  Er 
 zouden meer nadelen zijn, o.a. lichtvervuiling. Ook voor insecten en vogels is het 
 een storend element. Ook de stichting Mooi Sticht, die welstandsadviezen geeft, 
 deelt de kritiek van de sprekers. Zij vindt dat daar geen mast thuishoort. Wethouder 
 Erwin Jansma wees de raad er echter op dat ze zelf in oktober 2016 de plek op de 
 hoek van de atletiekbaan zelf heeft aangewezen als locatie voor een reclamemast. 
 De opbrengsten gaan naar de sport. Volgens de gemeente is een mast niet in strijd 
 met de regels van rijk, provincie en gemeente. De aanwezigen vinden dat we de 
 actie van Kees Koolmees moeten ondersteunen. Aktie 2.5 Erik van Veldhuizen: 
 nagaan bij Gemeente Baarn wat de stand van zaken is.  
 
2.4.2 Nieuwe brainstormgroep Regio Amersfoort 
 Theo geeft aan dat binnen de Regio Amersfoort een nieuwe inspraakgroep wordt 
 opgericht. O.l.v. Burgemeester v.d. Groep van Bunschoten kunnen 30 inwoners van de 
 regio deelnemen aan vier inspraakavonden. Namens Eemland 300 hebben zich 
 kandidaat gesteld Ruud Beukers, Dirk van de Veen en Joke Sickmann. Benoeming vindt 
 plaats op 10 september.  Nadere info volgt daarna.   
 
2.5   De organisatie van Eemland 300 
 
2.5.1 Rol Natuurmonumenten 
 Theo meldt dat Natuurmonumenten aangegeven haar rol als initiatiefnemer, om 
 belanghebbenden rond Eemland bij elkaar te krijgen, als beëindigd te beschouwen. 
 Inhoudelijk en organisatorisch is het nu aan de deelnemers van het platform om  
 hun idealen zo goed mogelijk gerealiseerd te krijgen. Wel wil NM nog faciliteren waar 
 dit wenselijk en mogelijk is. Dit betekent dat we op eigen benen staan. 
 
2.5.2 Informatie uitwisseling digitaal 
 De Website Eemland 300 blijkt matig tot slecht te zijn bijgewerkt. Natuurmonumenten is 
 bereid het gebruik voor een periode van drie jaar over te dragen aan een op zichzelf 
 staande organisatie Eemland 300. Peter geeft aan dat hierbij drie aspecten een rol 
 spelen, t.w. techniek (IT), inhoud en vormgeving. Bij dit alles gaat het om bouwen en 
 beheer. Via de web site kan informatie worden gegeven aan in- en externe 
 belangstellenden. Ook is het mogelijk e-mail verkeer te onderhouden en allerlei 
 informatie uit te wisselen (drop box). Peter geeft aan dat Gebiedsvisie werkt via 
 Onedrive. Dit systeem zou geïntegreerd kunnen worden in de web site. 
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 Aktie 2.6 Theo v.d. Tak en Peter Uitendael: afspraak maken met Gradus Lemmen van 
 Natuurmonumenten voor bespreken van details over de overdracht aan en 
 ingebruikneming door Eemland 300 van de website Eemland 300.    
 
2.5.3 Mogelijke organisatievormen Eemland 300 
 Theo geeft aan dat er vier mogelijke organisatievormen zijn voor het voortzetten van 
 onze inspanningen: 

 Als Vereniging; 

 Als Stichting 

 Als Coöperatie 

 Als Platform zonder formele status 
 Voor de eerste drie vormen zijn strikte regels (gekozen bestuur, statuten, huishoudelijk 
 reglement, begroting –met inkomsten uit contributie- en jaarrekening) nodig. Formele 
 oprichting verloopt via een notaris. Er kan op de kosten worden bespaard door zelf 
 veel voorbereidend werk te doen. Het verenigingsmodel is het meest democratisch.  
 Een korte raadpleging van de voorkeuren onder de aanwezigen geeft het volgende 
 beeld:  Voor vereniging: 5 deelnemers, voor stichting 2 deelnemers, geen mening: 2 
 deelnemers. Theo adviseert nu nog geen definitief besluit te nemen maar voorlopig nog 
 door te gaan als platform zonder status. Actie 2.7 Theo v.d. Tak en Peter Uitendaal: 
 overleg met Gradus van Lemmen van Natuurmonumenten over mogelijke 
 organisatievormen. Daarbij ook aandacht schenken aan alle reeds bestaande 
 inspraakorganen op dit gebied. 
 
2.5.4 Eerstkomende acties Eemland 300, tijdpad 

 Rondgang door de polder met Gemeentebesturen: Habo zal hierbij aanwezig zijn en 
aandacht vragen voor het door Eemland 300 gewenste bermbeheer. Actie 2.8 Habo: 
tijdens rondgang Gemeentebesturen door de polder aandacht vragen voor 
verantwoord bermbeheer. 

 Peter zet zijn inspanningen om te komen tot een voorlopig slotdocument voort. Hij 
zal diverse potentiele schrijvers persoonlijk benaderen. Streven is dit rapport eind 
2018/begin 2019 gereed te hebben, zodat dit een rol kan spelen bij de verkiezingen 
voor Provinciale Staten in maart 2019. Actie 2.9 Peter Uitendaal: benaderen 
potentiele schrijvers voor bijdrage aan voorlopig slotdocument Eemland 300. 

 
2.6 Slot, vaststellen volgende bijeenkomst 
  
 Theo dankt alle aanwezigen voor hun enthousiaste bijdrage.  
   
 Derde bijeenkomst donderdag 11 oktober 2018, 19.30-21.30 uur Greenfields Baarn. 
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Afsprakenlijst 
 
Actie 2.1 Erik: bij Landschap nagaan wie in de regiegroep wil zitten.   
Actie 2.2 Theo: aanpassen namenlijst aan mutaties. 
Aktie 2.3 Theo/Peter: nadenken hoe gestructureerd overleg tussen natuurliefhebbers en 
agrariërs vorm moet worden gegeven.   
Aktie 2.4 Ruud Beukers/Theo v.d. Tak: brief aan Gemeente Bunschoten voorbereiden. I.v.m. 
vakantie laten voltooien door Jos Schellart. Theo bekijkt de verzending namens Eemland 300. 
Aktie 2.5 Erik van Veldhuizen: nagaan bij Gemeente Baarn wat de stand van zaken is. 
Aktie 2.6 Theo v.d. Tak en Peter Uytendael: afspraak maken met Gradus Lemmen van 
Natuurmonumenten voor bespreken van details over de overdracht aan en ingebruikneming 
door Eemland 300 van de website Eemland 300.  
Actie 2.7 Theo v.d. Tak en Peter Uytendael: overleg met Gradus van Lemmen van 
Natuurmonumenten over mogelijke organisatievormen.  Daarbij ook aandacht schenken aan 
alle reeds bestaande inspraakorganen op dit gebied. 
Actie 2.8 Habo: tijdens rondgang Gemeentebesturen door de polder aandacht vragen voor 
verantwoord bermbeheer. 
Actie 2.9 Peter: benaderen potentiele schrijvers voor bijdrage aan voorlopig slotdocument 
Eemland 300. 
 
 
 
   
 
 
  
  

 
 

 
  

 
 

   

  
 
 
 


