Regiegroep
Verslag eerste bijeenkomst 2019 dd. 03 januari
Plaats: Restaurant Greenfields Baarn
Tijd: van 19.30 tot 21.50 uur
Aanwezig: Nelleke Bary, Ruud Beukers, Kees de Heer, Henk van der Horst, Habo Jongsma, Lydia
Loenen-Verbeek (v.a. 20.05 uur), Jantien de Loor, Theo van der Tak (voorz.), Peter Uitendaal, Dirk van de
Veen, Erik van Veldhuizen (verslag)
Afwezig:
Verslag ook aan: Piet Sporenberg
1.1

Opening, mededelingen, vaststellen agenda
Theo opent de bijeenkomst om 19.35 uur en verwelkomt alle aanwezigen. Lydia zal uiterlijk
tegen 20.30 uur aanschuiven. Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.2

Verslag bijeenkomst dd. 3 september 2018 27 november 2018
Tekstueel: blz. 1: Inhoudelijk: “lijkt te zijn: wijzigen in “lijkt te kunnen worden”.
Inhoudelijk: Alle actuele ontwikkelingen te behandelen volgens agenda.
Afsprakenlijst: Zie bijgewerkte versie bij dit verslag.

1.3

Eerste versie Gebiedsvisie document
 Voor wie wordt dit document geschreven?
-Intern: alle overgebleven deelnemers van Eemland 300. Bedoeling is hen voor de
bijeenkomst op 5 of 7 maart a.s. een definitieve conceptversie aan te bieden. Deze zal
voorafgaande hieraan binnen de nog bestaande werkgroepen worden vastgesteld;
-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. Na enige discussie lijkt de titel “Gebiedsvisie Eemland
300” goed gekozen. In de externe versie de subtitel “werkgroep gebiedsvisie” weg te laten.
Hiervoor in de plaats mogelijk een treffende eyeopener te bedenken. Ook wordt vastgesteld
dat we op een wervende manier een door ons gewenste toekomst schetsen, de details
kunnen in bijlagen of op de website gepubliceerd worden.
 Hoe gaat het document er uit zien?
Peter heeft de vorige versie grondig uitgebreid. Hiertoe zijn diverse bijdragen geleverd.
Aanwezigen buigen zich allereerst over de nieuw geformuleerde inleiding. Deze lijkt de
beoogde lading goed te dekken. Theo stelt voor nu gezamenlijk het document door te nemen
en gezamenlijk op- en aanmerkingen naar voren te brengen. Hierbij bij voorkeur duidelijk
onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken (dus principieel over de gekozen opzet en
indeling en dan accenten en zinsbouw). Peter zal op grond van de inbreng de nodige
aanpassingen aanbrengen.
 Voorstellen (kort samengevat)
-Huidige situatie: Peter stelt voor wat dieper in te gaan op de historie. Hierbij in een
notendop in te gaan op de bijzondere kwaliteiten, waarvan het behoud en verbetering onze
hoofddoelstelling is. Feiten over ha. en agrarische bedrijven, recreanten, vervoersstromen
enz. worden er in verwerkt.
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Luchtkwaliteit niet opnemen, bodem- en waterkwaliteit mogelijk summier. Ingaan op rol
Natuurmonumenten en de constructieve samenwerking met een aantal agrariërs. Verder
de rol van de vele actieve vrijwilligers opnemen.
SWOT: Vermoedelijk het meest doeltreffend om deze voorafgaande aan de visie op te
nemen, hetzij als tabel dan wel in een makkelijk leesbare samenvatting van de
hoofdpunten, met de tabel als bijlage.
Ontwikkelingen: in hooflijnen goed omschreven. Wel aandacht voor taalgebruik, niet te
“ambtelijk”, maar “makkelijk leesbaar”.
Legitimiteit: Naar achteren te plaatsen, kort voor slot.
Visie: is in de huidige formulering een nogal voorzichtige tussenstap. Misschien te beperken
tot een beknopte samenvatting. Andere mogelijkheid: Ingaan op de kernkwaliteiten en het
behoud hiervan, met waar mogelijk versterking. Daartegenover aangeven wat we niet
willen: bouwen (grote stallen, woningen en uitbreiding weginfra), zonneparken en
windmolens. Daarbij wel constructief te werk gaan, dus niet alleen “overal tegen zijn”, maar
ook aanreiken wat alternatieven en eventuele voordelen zijn.
Hoofdrolspelers, de boeren van Eemland, SBB en Natuurmonumenten: Hierover vindt veel
discussie plaats. Waarom boeren zo prominent benoemen? Bekijken of dit niet tot
uitdrukking kan komen in de SWOT. Misschien de titel vervangen door “Belangrijkste
eigenaren”. Hierbij mogelijk ook in te gaan op Gemeente, Provincies en het Waterschap.
Recreatie: Blijkt een gevoelig punt. Er is in diverse werkgroepen ingegaan op de behoefte
van omwonenden om rust te vinden in de vorm van wandelen. Recreatief fietsverkeer lijkt
haalbaar, MBK ???? verkeer te vermijden. Bij alles veel aandacht te besteden aan respect
voor natuur, eventuele uitbreiding mag nooit ten koste gaan van vogelstand en rust.
Rol overheden en andere betrokken partijen: Hiervoor is een tekstvoorstel gedaan, wordt
verwerkt.
Wat ligt er al vast en wat is de speelruimte: Oppassen voor doublures met SWOT. In elk
geval zo positief mogelijk insteken.
Nieuwe kansen en mogelijkheden: Misschien verplaatsen na inhoudelijke behandeling van
de thema’s.
Agrarisch natuurbeheer: Jantien heeft enkele suggesties voor aanscherping op positieve
manier. Kees stelt voor elementen uit het actieplan weidevogels op te nemen, hij zal dit
aanleveren.
Coöperatie/Meer binding agrariërs en bewoners, kortere kringloop van producten: Theo
neemt de tekstbijdrage van Bert Krijger over.
Educatie: Nelleke zal op korte termijn een tekstvoorstel leveren.
Behoud en versterking open landschap: Wachten is op een bijdrage vanuit Landschap:
Lydia en Erik.
Natuurbehoud door boeren: De nu gekozen tekst dekt de lading niet. Mogelijk beter dit
helemaal weg te laten.
Starten met het Eemlandreservaat: Roept veel vraagtekens op. Vermoedelijk in dit stadium
niet te benoemen.
Nationaal Park: Zoals eigenlijk vanaf het begin wordt hier verschillend over gedacht.
Boeren waren hier algemeen fel op tegen. Hier staat tegenover dat er voorbeelden zijn van
Parken waar de veronderstelde neergang van agrarische activiteiten sterk meevalt. Intussen
zijn er wel activiteiten gaande op het gebied van uitbreiding van het Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug richting Soest en Baarn. Ruud en Dirk denken nog eens na over een zo
genuanceerd mogelijke opzet.
Verbetering luchtkwaliteit: niet opnemen, te ambitieus.
Verbetering bodemgesteldheid: kan in steekwoorden iets over worden opgenomen.
Water kwaliteit en kwantiteit: Is nog in bewerking bij Werkplaats
Samenwerkingsverbanden, Henk Nobbe, zelf werkzaam bij Waterschap Vallei en Veluwe.
Biodiversiteit: In tekstbijdrage Habo Jongsma de ambities wat meer te benadrukken.
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- Beter leefmilieu weidevogels: Wachten is op bijdrage Piet Smoorenburg. Nelleke zal hem
activeren. Mogelijk dit stuk onder te brengen bij biodiversiteit en agrarisch natuurbeheer:
Peter stuurt deze opstelling naar Piet als kapstok
- Sterkere samenwerking boeren en bewoners: Kees en Theo bekijken dit nog een keer
kritisch. Voorstel is de nadruk te leggen op kansen.
- Versterken merk “Eemland”: nemen we mee bij een van de taakgebieden voor het
platform..
- Kansen en bedreigingen: volgen uit SWOT analyse.
- De toekomst: Eemland in het jaar 2050. Lijkt voor nu te hoog gegrepen. Eerst maar stil
staan bij een tijdvenster tot bv. 2030.
- Werkmethode & geraadpleegde documenten: opzet spreekt aan, mogelijk nog wat te
nuanceren.
Aktie 4.1 Allen: tekstbijdragen in de loop van januari aanleveren bij Peter. Theo en Peter:
agrariërs bezien: aanhouden.
 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.
Wim Smeets lijkt helaas voor langere tijd niet inzetbaar. Dir en Kees dragen verschillende
alternatieven aan. Aktie 1.1 Dirk en Kees: fotomateriaal aanleveren in aansluiting op de
teksten.
1.4 Stand van zaken korte termijn bedreigingen
 Lichtmastreclame Baarn (nagekomen informatie op 4 december 2018)
Er is (tijdig) een zienswijze ingediend tegen het voornemen van de Gemeenteraad de
vergunningsaanvraag af te wijzen. De Gemeenteraad bekijkt een en ander opnieuw. Als ze bij
haar standpunt blijft moet het College van B&W de vergunning weigeren (vermoedelijki
maart 2019). Tegen dat besluit is dan bezwaar en beroep mogelijk.
 Zonnepark Bunschoten
Per december 2018 wordt een “regionale energie strategie” in Nederland opgesteld waarin
ook de gemeente Bunschoten samen met haar regio (o.a. Soest, Amersfoort, Baarn) de
komende maanden gaat bekijken hoe de klimaatdoelstelling gerealiseerd kan worden binnen
deze regio. De initiatiefnemer wil niet op dit traject vooruit lopen en dus vooralsnog
wachten met het indienen van de vergunningaanvraag.
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
 Bedrijventerrein Bunschoten
Tijdens de bespreking op 10 december 2018 in de commissie Ruimte Groen en Water zijn er
vragen gesteld over de impact op de weidevogels en het open landschap van grootschalige
uitbreiding van het bedrijventerrein Bunschoten in combinatie met de juridische kaders
hieromtrent. Ook werd er ingesproken door de NMU. Voorafgaande aan de PS-vergadering
bleek dat er inderdaad relevante juridische ontwikkelingen zijn op basis waarvan ten
behoeve van de beoogde uitbreidingen van bedrijventerreinen onder meer een passende
beoordeling op grond van de Wet Natuurbescherming moet worden opgesteld. Dit heeft ook
effect op de toepassing van het Besluit MER. Het oorspronkelijke voorstel is dan ook
voorafgaand aan de PS-vergadering van 10 december teruggetrokken.
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.
1.5 Web site Eemland 300
Het gelukt om onze site te actualiseren. De indeling en opbouw kan nog verbeteren, maar het
begin is veelbelovend, met dank aan Theo, web redacteur van het eerste uur.
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Dirk blijft inzetbaar als waarnemend webmaster zijn. Peter akkoord, maar dringt
wel aan op optimale communicatie om misverstanden te voorkomen. Ruud en Erik treden op
als correspondent.
Zij leveren artikelen aan de Web redacteuren aan in platte tekst/illustraties. Een stukje dat Erik
aanleverde n.a.v. de politieke besluitvorming rond de uitbreiding van het bedrijventerrein
Bunschoten was te politiek geladen. Feiten zijn welkom.
Nieuw Aktie 4.2 Peter: verder inrichten web site Eemland 300 en aanverwante toepassingen:
aanhouden i.v.m. verdere optimalisering.: aanhouden
1.6 Organisatie en inrichting Eemland 300 Nieuwe stijl
De aanwezigen zijn nog steeds enthousiast en willen zich maximaal inzetten om ons mooie
polderlandschap zo lang mogelijk ongeschonden te houden en te verbeteren. Dit betekent grote
alertheid, gelet op 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 juni jl. deelnamen aan de laatste door Natuurmonumenten georganiseerde
bijeenkomst in Eemnes. Zij zullen binnenkort worden benaderd met de vraag of zij zich
kunnen vinden in het (voorlopig) slotdocument. Bij deze bijeenkomst neemt
Natuurmonumenten formeel afstand van de projectorganisatie en het stokje overdraagt aan de
nieuwe organisatie Eemland 300 die vanaf dan op eigen benen zal staan: Natuurmonumenten
heeft aangegeven geen enkele actie meer financieel te kunnen ondersteunen. Zo zal voor de
komende bijeenkomst zaalruimte gehuurd moeten worden, waarvan de kosten door de
bezoekers gedragen zouden moeten worden. Aktie 4.3 Theo en Dirk: besluit over toekomstige
organisatiestructuur Eemland 300 voorbereiden, daarbij ook ANBI status betrekken:
aanhouden.
1.7 Tijdpad toekomstige activiteiten
 Afronden gebiedsvisie: uiterlijk 31 januari. Voorstel is om in een klei redactieteam de
vorderingen te volgen: Peter, Theo, Ruud, Erik.
 Bespreken document in de werkgroepen: tussen 4 en 8 februari
 Laatste redactieslag en verzenden document met uitnodiging en agenda naar de groep van
150: tussen 11 en 15 februari
 Conferentie/”ledenraadpleging”: dinsdag 5 of donderdag 7 maart 2019
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): datum muteren naar 5 of 7 maart 2019: aanhouden.

Inmiddels is het noodzakelijk een ruimte te vinden waar de conferentie zou kunnen
plaatsvinden. De Hilt in Eemnes vraagt een tamelijk grote vergoeding. Gedachten gaan
uit naar mogelijkheid van gebruik van een raadszaal in een van de betrokken
Gemeentehuizen. Gemeentes waren immers ondersteuners van het ontstaan van het
platform! Dirk beschikt over goede contacten met Theater De Speeldoos in Baarn.
Mogelijk kan hij iets regelen. Aktie 1.2 allen: nadenken over mogelijke ruimte voor
conferentie op dinsdag 5 of donderdag 7 maart en terugkoppelen op Theo.

1.8 Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.
1.9 Slot, vaststellen volgende bijeenkomst
Theo dankt alle aanwezigen voor hun enthousiaste bijdrage. Hij sluit de bijeenkomst om 21.50
uur met dank aan Greenfields die toch weer om niet een vergaderzaal ter beschikking stelden en
Dirk die dit keer de consumpties voor zijn rekening neemt.
Tweede bijeenkomst 2019: donderdag 14 februari, 19.30-21.30 uur, plaats n.t.b.
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Regiegroep
Afsprakenlijst
Oud
Aktie 2.3 Theo/Peter: nadenken hoe gestructureerd overleg tussen natuurliefhebbers en agrariërs
vorm moet worden gegeven. Aanhouden, 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. Afvoeren: geen
raakvlakken met Eemland 300.
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 4.1 Allen: tekstbijdragen in de loop van december aanleveren bij Peter. Theo en Peter: agrariërs
bezien. Aanhouden, nog niet afgerond.
Aktie 4.2 Theo: verder inrichten web site Eemland 300 en aanverwante toepassingen. Aanhouden
i.v.m. optimalisering.
Aktie 4.3 Theo en Dirk: besluit over toekomstige organisatiestructuur Eemland 300 voorbereiden,
daarbij ook ANBI status betrekken. Aanhouden: nog niet afgerond.
Nieuw
Aktie 1.1 Dirk en Kees: fotomateriaal aanleveren in aansluiting op de teksten.
Aktie 1.2 allen: nadenken over mogelijke ruimte voor conferentie op dinsdag 5 of donderdag 7 maart
en terugkoppelen op Theo.
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