VERSLAG OVERLEG CONTACTPERSONEN EEMLAND300 3-7-2018
Locatie: Eemlandhoeve, Bunschoten
Aanwezig: Theo van der Tak (voorzitter, coördinator samenwerkingsgroep), Ruud Beukers en Dick
van de Veen (nationaal park), Erik van Veldhuizen (overheid, landschap, gebiedsvisie), Jantien de Loor
(agrarisch natuurbeheer), Nelleke Bary (educatie), Habo Jongsma (biodiversiteit), Kees de Heer
(cooperatiegroep, notulist).
REGIE EEMLAND300
Theo van der Tak geeft het doel van de bijeenkomst aan. Het is hard nodig dat we als coördinatoren
overleggen, want er is veel overlap in taken. We moeten de onderlinge samenwerking stroomlijnen.
De twee groepen die met bermbeheer bezig zijn, kunnen samenwerken.
Groepen die naar een gemeente stappen, kunnen dat vaak voor meer dan één onderwerp doen.
Groepen kunnen samen en tegelijk met een gemeente contact opnemen.
De medewerkers van Natuurmonumenten hebben duidelijk aangegeven dat ze het proces wel
ondersteunen, maar niet regisseren. De regie moeten onze groepen zelf organiseren en daarom stelt
Theo voor om dit overleg (dat is het overleg van contactpersonen van alle werkplaatsen die de naam
regiegroep heeft) ook daadwerkelijk te laten functioneren als regiegroep, die trekker wordt van het
totaal.
We spreken af dat we het contactpersonenoverleg echt invullen als een regiegroep, dat als platform
blijft dienen en zorgt voor eenduidigheid en samenhang.
We spreken af dat we daarbij blijven werken onder de paraplu van ‘Eemland300’, want dat is een
goede titel.
We discussiëren meteen over de voor- en nadelen van een ‘nieuwe’ groep, want er zijn al veel
groepen bezig met het behoud van Eemland. In Soest en Baarn zijn actieve belangenbehartigers in de
weer. Bij onze regiegroep moet het dus vooral gaan om de uitwerking van de uitkomst van de
Eemland300 conferentie. Sommige projecten lopen al, daar kun je wel op voortbouwen.
De regiegroep moet gaan zorgen voor een overkoepelende aanpak. Want er zitten dubbelingen in
onze activiteiten, dus eigenlijk moeten we onze werkgroepen hergroeperen.
Aanvankelijk zat iedereen in één werkgroep, maar sommige deelnemers willen en kunnen in meer
dan één groep meedraaien.
Er is ook een dubbeling tussen de landschapsvisie en de gebiedsvisie. Deze twee kunnen wellicht in
elkaar geschoven. In ieder geval moeten ze samen worden aangeboden. Want samen sta je sterker
dan alleen…
VISIE EN/OF ACTIE?
Wat is dan precies de paraplu van Eemland300? Wat is het overkoepelende doel?
We maken een begin met de formulering daarvan:
- Het behoud en versterken van de natuurwaarden (daar zijn we het over eens);
- Het verbeteren van de recreatieve voorzieningen (dit onderschrijft niet iedereen);
- Het tegenhouden van windmolens en zonneweides (hierover zijn we het flink oneens).
Heel spannend is de relatie tussen boeren en burgers.
De Eemland300-conferentie trok een grote groep deelnemers, maar zij zijn het lang niet overal over
eens. Het is de kunst om alles uit te werken waarover we het wel allemaal eens zijn.
Dat leidt tot een serie concrete projecten, over bermbeheer en educatie, die iedereen onderschrijft.

Maar het wordt wel spannend in de beleidsmatige groepen die richting gemeenten een visie gaan
uitdragen.
In de visiestukken moet het vooral gaan over het behoud van Eemland en zo mogelijk versterken van
Eemland. Dat is belangrijk in de aanloop naar de omgevingsvisie van de provincie Utrecht. Voor de
provincie is betrekken van burgers moeilijk, voor de provincie kan onze Eemland300 groep een goed
werkende burgerparticipatiegroep worden.
We zijn het eens over het uitdragen van goede gebiedsideeën. Discussiepunt blijft wat we doen als er
iets gebeurt wat daarmee strijdig is. Gaan we dan lawaai maken en juridische trajecten starten?
Of laten we dat over aan de verenigingen die dat nu al doen?
Want als je actie voert als Eemland330, namens wie praat je dan eigenlijk?
Is de gebiedsvisie de visie van de zestien deelnemers van de werkgroep, of van alle 300 deelnemers
van de conferentie of van de gehele bevolking?
Een actueel voorbeeld is de uitbreiding van het bedrijventerrein in Bunschoten, met 7 ha. Moet daar
iets over in onze gebiedsvisie?
Het is hard nodig dat we naar buiten een gezicht krijgen en dat we de website van
Natuurmonumenten overnemen.
VERVOLGPROCES EN CLUSTERING
Er is een groot verschil van groep tot groep. De visiegroepen zijn nog druk bezig om hun documenten
bij te stellen en uit te breiden, terwijl de werkgroep bermbeheer in feite al kan beginnen. Wanneer
brengen we dan de resultaten van Eemland300 naar buiten?
Wanneer gaan we lobbyen bij de gemeenten?
We lopen alle groepen langs, om te kijken naar dubbelingen en samenwerkingsmogelijkheden.
We zien een cluster Eemnes, met concrete ideeën rond bermbeheer vanuit biodiversiteit en
agrarisch natuurbeheer.
We zien een cluster rond het opstellen van visies: gebiedsvisie, landschapsvisie en eigenlijk ook de
nationaal park groep die zoekt naar een goed etiket voor het gebied.
We vragen deze twee clusters om samen afspraken te maken.
De educatiegroep komt met een voorstel dat in een volgende regiegroep kan worden besproken.
Wellicht leidt dat tot de start van een nieuw platform voor vrijwilligers (zoals de Vrienden van het
Nationaal Landschap werkten).
De werkgroep coöperatie/samenwerkingsverbanden kan pas aan het eind een keus maken.
Zijn er 4, 3 of 2 samenwerkingsverbanden nodig of kan alles onder één paraplu?
De vier sporen zijn:
- Visie-ontwikkeling, lobbyen bij de overheid, actievoeren als aanvulling op andere groepen;
- Projecten rond biodiversiteit uitvoeren, als aanvulling op wat er al gebeurt, dat kan met een
relatief kleine organisatie;
- Nieuwe projecten rond educatie, wellicht starten met een platform van vrijwilligers:
- Samenwerkingsverband rond voedsel, oprichting van een coöperatie waarin boeren en
burgers intensief gaan samenwerken.

De groep van de gebiedsvisie heeft de andere groepen gevraagd om A4tjes die bij het document
kunnen worden gevoegd. Zo krijgen we inderdaad een gezamenlijk document, maar daarmee
hebben we nog niet alle resultaten van Eemland300 bij elkaar.
We moeten als groepen clusters vormen en intensief overleggen. Intussen moeten we blijven
nadenken over de meest gewenste structuur. Welke samenwerkingsverbanden zijn nodig?
We zien allerlei deeltaken: redactiewerk, webmaster, lobbyisten.
We moeten zorgen dat we iedereen de ruimte geven om iets te doen met zijn of haar enthousiasme
rond Eemland300.
We moeten ook een planning maken voor het naar buiten brengen van de resultaten. Want dat kan
per gemeente verschillen. Een goed algemeen PR moment is eind 2018, maar we kunnen per
gemeente een verschillend traject uitstippelen.
Eemland300 is een goed merk, waarmee we veel kunnen bereiken.
Een fraai voorbeeld is de gemeenteraad van Eemnes, waar het CDA een motie indiende over
bloemrijke graslanden, naar aanleiding van een krantenartikel over Eemland300.
We moeten nog informeren wat de werkplaats weidevogels heeft opgeleverd (overleg met Piet
Spoorenberg, Gert Bieshaar).
WEBSITE EEMLAND 300
Theo vd Tak heeft met Natuurmonumenten gesproken over de website Eemland 300 die
Natuurmonumenten heeft ingesteld. Wij kunnen die website gaan gebruiken, waarbij
Natuurmonumenten nog drie jaar de vaste kosten blijft financieren. Maar wij moeten dan wel zelf de
inhoud leveren: nieuwsberichten over wat de groepen doen, allerlei documenten, blogberichten,
filmpjes, het krantenbericht over BB4 food.
Het zou mooi zijn als er ook een besloten deel komt, waarin we onderling documenten kunnen
uitwisselen, als alternatief voor de dropbox-werkwijze.
We spreken af dat iedere werkgroep af en toe naar buiten brengt wat ze doet.
We gaan op zoek naar een redactie van twee of drie personen die toestemming krijgt om het door de
werkgroepen aangeleverde materiaal op de website te plaatsen.
NIEUWSBRIEF
We moeten vaker de publiciteit opzoeken en naar buiten brengen wat we zoal doen.
We denken aan een zeer regelmatig verschijnende nieuwsbrief.
Dirk (06-52512030) wil dat wel coördineren en daarvoor verzamelt hij de telefoonnummers van alle
andere coördinatoren.
We moeten goed letten op alle privacyregels. Onze nieuwsbrief kan niet naar alle 300 deelnemers
van de eerste conferentie, wel naar de 120 deelnemers van de tweede conferentie, want daar
hebben we een databestand van.
BB4FOOD
Theo doet verslag van de stand van zaken rond het project BB4FOOD. Op onze enquête kregen we
168 reacties, de helft elektronisch en de helft op papier. 70 mensen willen op de hoogte blijven van
het vervolg.
Afspraken over het volgende coördinatorenoverleg
Datum: maandag 3 september, vanaf 19.30 uur, locatieafspraak volgt.
Mogelijke opties: bij Volkstuinvereniging Baarn, waterschapshuisje Eemnes, cafe Staal Eemnes,
gemeentehuis Eemnes.

Afsprakenlijst
Theo
Theo
Dirk
Erik

Regelt de overname van de website Eemland 300
Belt met werkgroep weidevogels – Piet Spoorenberg / Gert Bieshaar, om te
informeren naar de resultaten van deze werkplaats
Maakt regelmatig een nieuwsbrief
Maakt verslag van overleg 3-9-2018

