Regiegroep
Verslag vierde bijeenkomst 2018 dd. 27 november
Plaats: Waterschapshuisje Eemnes
Tijd: van 19.30 tot 21.45 uur
Aanwezig: Nelleke Bary, Ruud Beukers, Henk van der Horst, Habo Jongsma, Lydia Loenen-Verbeek,
Theo van der Tak (voorz.), Peter Uitendaal, Dirk van de Veen, Erik van Veldhuizen (verslag)
Afwezig: Sandra van Beek (Landschap), Jantien de Loor , Kees de Heer, Wim Smeets
Verslag ook aan:
4.1

Opening, mededelingen, vaststellen agenda
Theo opent de bijeenkomst om 19.35 uur en verwelkomt alle aanwezigen. Jantien de Loor, Kees
de Heer en Wim Smeets hebben zich afgemeld. Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Verslag bijeenkomst dd. 3 september 2018
Tekstueel: blz. 3: Pt. 3.6 wijzigen “instagram” in “twitter”. Blz. 4 Pt. 3.0 wijzigen “Natuur
netwerk Nederland (NNN) in: “Agrarische Stichting Blaricum (ASB). Afspakenlijst: Aktie 2.6
“Uytendaal” wijzigen in “Uitendaal”, Aktie 2.8 wijzigen “Gemeentebestuur” in “Gemeente”.
Inhoudelijk: Rondvraag: Peter meldt dat conflict tussen enige boeren en ASB goeddeels lijkt te
zijn opgelost. Alle actuele ontwikkelingen te behandelen volgens agenda.
Afsprakenlijst: Zie bijgewerkte versie bij dit verslag.

4.3

Stand van zaken op te stellen document: Eerste versie Gebiedsvisie
• Voor wie wordt dit document geschreven?
-Intern: alle huidige en toekomstige deelnemers van Eemland 300;
-Extern: alle betrokken Provincies (leden van Provinciale staten en ambtenaren) en
Gemeentes (politieke partijen en ambtenaren) en andere betrokken instanties (Waterschap
enz.) en aanverwante organisaties.
• Hoe gaat het document er uit zien?
Peter geeft aan dat zijn eerste opzet van juni van dit jaar al wat verder is gegroeid. Er is een
nieuwe versie verschenen, stand 25 november 2018. Hierin zijn de suggesties van Theo
verwerkt, geïnspireerd op een vergelijkbaar document voor Midden Delfland uit 2017. Na
enig overleg wordt voorgesteld de structuur gebaseerd op werkgroep inbreng los te laten.
Redactie, eventueel in een later stadium, thema gericht te organiseren.
• Wie gaan er schrijven?
In principe worden bijdragen verwacht vanuit de oorspronkelijke werkgroepen. Achter de
schermen wordt al het nodige werk verzet. Aanwezigen die nog niet hebben geleverd zeggen
toe binnen enkele weken vanaf nu hun bijdrage aan te bieden. Vraag is nog wie aan de slag
gaat voor Landschap (Recreatie deel afzonderlijk zichtbaar te maken, dit te combineren met
Recreatie binnen Gebiedsvisie). Ook de bijdrage vanuit Agrariërs is nog niet helemaal
duidelijk. Peter en Theo ronden dit op korte termijn af. Aktie 4.1 Allen: tekstbijdragen in de
loop van december aanleveren bij Peter. Theo en Peter: agrariërs bezien.
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• Wat te doen bij tegenstrijdige invalshoeken?
In de eindredactie zal worden bekeken waar mogelijk tegenstrijdige beleving wordt
gesignaleerd. Door intern overleg proberen tot een zo groot mogelijke vorm van consensus
te komen.
• Fotowerk enz.
Er zijn verschillende mogelijkheden. Ruud denkt dat Wim Smeets een grote rol kan en wil
spelen. Helaas is hij op dit moment wegens privé omstandigheden moeilijk inzetbaar. Dirk
denkt dat er zo nodig alternatieven zijn.
4.4 Stand van zaken korte termijn bedreigingen
• Lichtmastreclame Baarn
Gemeenteraad Baarn heeft de vergunningaanvraag afgewezen. B&W zullen de gevraagde
vergunning dus niet verlenen. Dit besluit is ter visie gelegd. Tot 1 december 2018 kan
hiertegen bezwaar worden aangetekend. De aanvrager (en/of anderen) kunnen tot dan dus
een bezwaarschrift indienen. Wanneer er geen bezwaar wordt aangetekend is het project
definitief van de baan. Wanneer wel bezwaar wordt aangetekend moet dit worden
behandeld. Hierbij kan het komen tot juridische stappen. Het hoogste orgaan is de Raad van
State. Alvorens die tot een uitspraak komen zijn we twee jaar verder. Aktie 3.1 Erik: bij
Gemeente Baarn volgen van de ontwikkelingen rond de reclamelichtmast: aanhouden.
• Zonnepark Bunschoten
De indruk is dat Ventolines bezig is de plannen verder uit te werken. Voor zover bekend is de
vergunningaanvraag nog niet formeel bij Gemeente Bunschoten ingediend.
Wanneer de vergunningsaanvraag formeel zal worden gepubliceerd zal een bezwaarschrift
worden ingediend, waarbij genuanceerd zal worden ingegaan op mogelijke alternatieven.
Peter geeft aan dat het van realisme zou getuigen wanneer wordt ingezien dat niet aan
bepaalde ontwikkelingen op het gebied van energietransitie kan worden ontkomen.
Milieudoelstellingen vragen hun tol. Wel is het zaak ongebreidelde ontwikkeling van
zonneparken en/of windmolens tegen te gaan. Aktie 3.2 Theo/Ruud: bij Gemeente
Bunschoten volgen van de ontwikkelingen rond de aanleg van het zonnepark en t.g.t.
indienen bezwaarschrift: aanhouden
• Project burgers en boeren
Geen nieuwe ontwikkelingen
• Bedrijventerrein Bunschoten
De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft niet lang geleden een protest ingediend
bij de Provincie Utrecht. Nicole Buiten is hiervoor aanspreekpunt. Aanwezigen zijn van
mening dat ook Eemland 300 van zich moet laten horen. Afstemming met en aansluiting bij
NMU is gewenst. Erik is telefonisch benaderd door Tineke Koelewijn, Statenlid P.S. Utrecht
voor het CDA. Zij heeft nauwe banden met Eemland 300, maar heeft als Statenlid uiteraard
alleen de mogelijkheid vragen te stellen. Haar indruk is (zoals ook door een ambtenaar van
Bunschoten bevestigd) dat inmiddels door de Gemeente Bunschoten wordt uitgegaan van
een gebied van 14 ha. Dit is vastgelegd in de zienswijze van de gemeente naar de Provincie,
die daarover in december een beslissing neemt. Theo heeft deze informatie doorgegeven aan
NMU.
Aktie 3.3 Theo/Erik: bij Gemeente Bunschoten volgen van de ontwikkelingen rond de
ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Zuid en contact zoeken voor afstemming
met NMU: aanhouden.
4.5

Stand van zaken Brainstormgroep regio Amersfoort
Ruud en Dirk brengen verslag uit over de gang van zaken op dit moment. Er wordt intensief
gewerkt. Aandachtsveld is terugbrengen autorijden ten gunste van fietsen voor woonwerkverkeer. Gezocht is naar slimme fietsroutes. Eemland wordt vooralsnog niet aangedaan.
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Op 20 december zal een voorlopig slotdocument worden toegelicht aan betrokken
Burgemeesters. Medio januari 2019 volgt overleg met ambtenaren.
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Aktie 3.4 Ruud/Dirk: bewaken belangen Eemland 300 en terugkoppelen eindresultaat
Fietsplan van brainstormgroep Amersfoort. Allen: eventueel suggesties aandragen aan
Ruud/Dirk: aanhouden.
4.6

Stand van zaken website Eemland 300
Peter meldt de actuele stand van zaken. Er wordt nu proactief meegewerkt door de betrokken
partijen. Verwachting is dat de site op korte termijn toegankelijk zal zijn. Overige toepassingen
volgen aansluitend. Peter vervult de rol van Webmaster. Theo en Dirk willen fungeren als Web
redacteuren. Dirk en Theo willen daarnaast ook waarnemend webmaster zijn met toegang tot de
homepage om niet afhankelijk te zijn van één persoon. Peter akkoord, maar dringt wel aan op optimale
communicatie om misverstanden te voorkomen. Ruud en Erik kunnen als correspondent optreden. Zij
leveren artikelen aan de Web redacteuren aan in platte tekst/illustraties.
Aktie 3.5 Peter/Theo: contact zoeken met de huidige beheerder om openstaande vragen te
beantwoorden. Daarna de medewerking Natuurmonumenten ’s Gravenland activeren voor de
snelle overdracht website Eemland 300 aan platform Eemland300 (liefst voor 1
november2018) is afgedaan, nieuwe actie 4.2 Peter: voltooien website en aanverwante
toepassingen. Is afgedaan. Nieuw Aktie 4.2 Peter: verder inrichten website Eemland 300 en
aanverwante toepassingen.
4.7

Hoe gaan we verder als Eemland 300
De aanwezigen zijn nog steeds enthousiast en willen zich maximaal inzetten om ons mooie
polderlandschap zo lang mogelijk ongeschonden te houden. Dit betekent grote alertheid, gelet
de actuele bedreigingen. Naast de hiervoor besproken items wordt ook al openlijk gesproken
over het positioneren van windmolens met een hoogte van 200 m. Gemeente Amersfoort lijkt
plannen te hebben voor woningbouw en weginfra. Onbekend is hoe groot de groep van
daadwerkelijk betrokken deelnemers nog is. Vertrekpunt is de groep van 150 die op 25 januari
en op 25 juni jl. deelnam aan de dit jaar door Natuurmonumenten georganiseerde bijeenkomsten in
Eemnes. Zij zullen begin maart worden benaderd met de vraag of zij zich kunnen vinden in het (de
gebiedsvisie. Afgesproken is dat op deze bijeenkomst Natuurmonumenten formeel afstand neemt van
de projectorganisatie en de verantwoordelijkheid overdraagt aan het platform Eemland 300 die vanaf
dan op eigen benen zal staan.
Theo ziet graag dat er nu nader wordt stilgestaan bij de daarbij te kiezen rechtsvorm: stichting,
vereniging of coöperatie. Dirk geeft aan hieraan graag een bijdrage te willen leveren. Hij heeft in zijn
kennissenkring specialisten op dit gebied. Aktie 4.3 Theo en Dirk: besluit over toekomstige
organisatiestructuur Eemland 300 voorbereiden, daarbij ook ANBI status betrekken.
4.8

Tijdpad toekomstige activiteiten
De deadline van voorbereiding van de verkiezing van Provinciale Staten, 20 maart 2019, lijkt niet
langer haalbaar. Aanwezigen veronderstellen dat er achter de schermen al veel werk op lobby
gebied is en wordt verricht. Realistischer lijkt het na de verkeizing van de nieuwe Statenleden
goed beslagen ten ijs te komen met degelijke onderbouwingen. Afgesproken wordt om daartoe in de
loop van januari 2019 het voorlopige gebiedsvisie gereed te hebben. Organisatie
van een “ledenraadpleging” zou daartoe moeten plaatsvinden op dinsdag 5 of donderdag 7
maart 2019.
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Aktie 3.7 Theo: medewerking Natuurmonumenten activeren voor uitnodigen deelnemers
Eemland 300 aan platformbijeenkomst 24 januari 2019 (personele gegevens mogen niet
worden overgedragen aan platform): aanhouden, datum muteren naar 5 of 7 maart 2019.
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4.9

Rondvraag
Nelleke: vraagt zich af of er iets bekend is over de vogelstand in de gebieden van
Natuurmonumenten. Zij heeft twijfels. Diverse aanwezigen denken dat dit meevalt.
Peter: vraagt zich af of hij bij de volgende bijeenkomst een beamer mee moet nemen om
gezamenlijk de presentatie door te nemen. Wordt verschillend over gedacht, maar op zich
misschien niet verkeerd.
Lydia: stelt voor de bijeenkomst filosofisch af te sluiten met het door haar voorlezen van enkele
typerende frasen uit “Toen God verdween uit Jorwerd, van Geert Mak (1994). Op gedragen toon
maakt zij duidelijk dat datgene waar wij mee bezig zijn 25 jaar geleden ook al speelde (in het
Friese land). Misschien moeten we lering trekken uit de ontwikkelingen die Mak voorspelde.
Aansluitend vraagt zij zich af of zij de juiste persoon is om aan het vervolg deel te nemen.
Aanwezigen geven aan dat zij juist vanwege haar alternatieve benadering als kunstenares een
waardevolle aanvulling vormt op het team.
Aktie 3.8 Ruud: digitaal sturen van Samenwerkingsagenda Nationale Park
Heuvelrug naar Erik, gaat mee met verslag. Afvoeren, is gebeurd.

4.10

Slot, vaststellen volgende bijeenkomst
Theo dankt alle aanwezigen voor hun enthousiaste bijdrage. Hij sluit de bijeenkomst om 21.45
uur.
Eerste bijeenkomst 2019: donderdag 3 januari , 19.30-21.30 uur, plaats n.t.b.
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Afsprakenlijst
Oud

Aktie 2.3 Theo/Peter: nadenken hoe gestructureerd overleg tussen natuurliefhebbers en agrariërs
vorm moet worden gegeven. Aanhouden, nog niet afgerond.
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. Aanhouden, nog niet afgerond.
Aktie 2.9 Peter: benaderen potentiele schrijvers voor bijdrage aan voorlopig slotdocument Eemland
300. Aanhouden, is nog niet afgerond.
Aktie 3.1 Erik: bij Gemeente Baarn volgen van de ontwikkelingen rond de reclamelichtmast
Aanhouden, nog niet afgerond.
Aktie 3.2 Theo/Ruud: bij Gemeente Bunschoten volgen van de ontwikkelingen rond de aanleg van het
zonnepark en t.g.t. indienen bezwaarschrift. Aanhouden, nog niet afgerond.
Aktie 3.3 Theo/Erik: bij Gemeente Bunschoten volgen van de ontwikkelingen rond de ontwikkeling
van het nieuwe bedrijventerrein Zuid en afstemmen met NMU. Aanhouden, nog niet afgerond.
Aktie 3.4 Ruud/Dirk: bewaken belangen Eemland 300 en terugkoppelen eindresultaat Fietsplan van
brainstormgroep Amersfoort. Allen: eventueel suggesties aandragen aan Ruud/Dirk. Aanhouden, nog
niet afgerond.
Aktie 3.5 Peter/Theo: contact zoeken met de huidige beheerder om openstaande vragen te
beantwoorden. Daarna de medewerking Natuurmonumenten ’s Gravenland activeren voor de snelle
overdracht web site Eemland 300 aan platform Eemland300 (liefst voor 1 november2018) Afvoeren, is
afgerond.
Aktie 3.6a Theo: actuele overzicht aanleveren aan Erik, gaat mee met verslag met de Aktie 3.6 b Vraag
om aanvullen lijst met gelijkgestemde instellingen aan alle aanwezigen. Afvoeren, is gebeurd.
Aktie 3.7 Theo: medewerking Natuurmonumenten activeren voor uitnodigen deelnemers
Eemland 300 aan platformbijeenkomst 24 januari 2019 (personele gegevens mogen niet worden
overgedragen aan platform). Aanhouden, nog niet afgerond. Nieuwe datum wordt 5 of 7 maart 2019.
Aktie 3.8 Ruud: digitaal sturen van Samenwerkingsagenda Nationale Park Heuvelrug naar Erik, gaat
mee met verslag. Afvoeren, is afgerond.
Nieuw
Aktie 4.1 Allen: tekstbijdragen in de loop van december aanleveren bij Peter. Theo en Peter: agrariërs
bezien.
Aktie 4.2 Peter/Dirk/Theo: verder inrichten website Eemland 300 en aanverwante toepassingen.
Aktie 4.3 Theo en Dirk: besluit over toekomstige organisatiestructuur Eemland 300 voorbereiden,
daarbij ook ANBI status betrekken. In overleg met de werkgroep Samenwerkingsverband.
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