Regiegroep
Verslag tweede bijeenkomst 2019 dd. 14 februari
Plaats: Waterschapshuisje Eemnes
Tijd: van 19.30 tot 22.15 uur
Aanwezig: Nelleke Bary, Ruud Beukers, Kees de Heer, Henk van der Horst, Habo Jongsma, Lydia
Loenen-Verbeek, Jantien de Loor, Theo van der Tak (voorz.), Peter Uitendaal, Dirk van de Veen, Erik van
Veldhuizen (verslag)
Afwezig:
Verslag ook aan: Piet Sporenberg
2.1

Opening, mededelingen, vaststellen agenda
Theo opent de bijeenkomst om 19.30 uur en verwelkomt alle aanwezigen. Vanavond willen we
de laatste versie van de gebiedsvisie bespreken, in aansluiting op het overleg binnen de
gelijknamige werkplaats van 11 februari en de bijeenkomsten en ontvangen commentaren van
de andere werkplaatsen. Verder willen we ingaan op de bijeenkomst van 7 maart en de
organisatie van Eemland 300 in de toekomst.

2.2

Verslag bijeenkomst dd. 24 januari 2018
Tekstueel: Geen opmerkingen, behalve de vraag of het wat korter kan. Erik zal zijn best doen.
Inhoudelijk: Alle actuele ontwikkelingen te behandelen volgens agenda.
Afsprakenlijst: Zie bijgewerkte versie bij dit verslag.

2.3

Actuele versie Gebiedsvisie document
• Voor wie wordt dit document geschreven?
Geen nieuwe inzichten t.o.v. afspraken 24 januari: allereerst alle deelnemers aan
bijeenkomst 7 maart en daarna aan alle extern betrokkenen.
• Hoe gaat het document er uit zien?
Peter heeft een chronologisch overzicht opgesteld (gedateerd 12 januari 2019) van alle
ontvangen reacties op het document met versie 31 januari 2019. In aansluiting hierop is
vandaag nog een aanvulling ontvangen van Nelleke. Peter memoreert in het bijzonder de
uitkomst van het overleg van de werkplaats Gebiedsvisie op 11 februari. Hierin is, zoals
vooraf bepaald, uitgebreid ingegaan op de rol van de agrariërs. Voor dit doel was ook een
vertegenwoordiger van LTO aanwezig als gast. De twee deelnemende boeren toonden zich
aanvankelijk zeer kritisch en gaven aan bezorgd te zijn over de gevolgen van de idealen van
Eemland 300 voor het voortbestaan van de veeteeltsector in dit gebied. Gaandeweg
erkenden ze dat er ook de nodige inzichten zijn die zij (grotendeels) kunnen delen. Wel
sluiten ze niet uit dat zij afscheid nemen van het platform om mogelijke
belangenverstrengeling te voorkomen. Daarbij willen ze wel gesprekspartner blijven. Peter
past hun inbreng als zodanig aan voor zover dit niet strijdig is met de idealen van Eemland
300. Tenslotte herkent Peter de opmerkingen over de schrijfstijl: bij voorkeur wat losser van
toon, niet te analytisch en/of wollig van opzet. Hier zal hij zijn best voor doen in de nu
volgende laatste redactieslag.
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• Afspraken (kort samengevat)
-Inhoudsopgave: Vanuit Samenwerkingsverbanden is gevraagd om enige verandering in de
volgorde van de hoofdstukken. Peter merkt op dat sommige items een paar keer zijn
verschoven. Hij zegt toe nu nog een keer de z.i. meest logische opbouw te zullen
aanbrengen. Daarbij doublures nog verder te voorkomen;
-Gebiedsvisie in kort bestek: Vanuit samenwerkingsverbanden is een wijzigingsvoorstel
ingediend. Zal worden Overgenomen. Mogelijk punt. 1 en 2 om te draaien;
-SWOT: Bedreigingen: Gevraagd wordt zonneweiden en windmolenparken als zodanig te
benoemen i.p.v. de nu gebezigde algemene duiding van de energieparagraaf;
-Huidige situatie: Hierin komen nog enkele herhalingen voor. Positie Arkemheem wat aan te
scherpen. Actueel bermbeheer wat nadrukkelijker benoemen: zeer beperkt ecologisch.
Eigendomssituatie te nuanceren;
-Flora en fauna: Faunabeheer nuanceren en overwinteraars toevoegen. Passage over kwel in
Gemeente Soest verwijderen: klopt niet met de werkelijkheid;
-Geschiedenis: Ruilverkaveling jaren 80 vorige eeuw nadrukkelijk benoemen. Had grote
invloed op situatie van nu;
- Ontwikkelingen: Naam van minister Schouten wordt op verzoek van de boeren verwijderd;
- Visies per thema: Verbetering bodemgesteldheid: Gevraagd wordt om gebruik benaming
“bodemleven”. Peter bekijkt dit;
- Agrarisch beheer en biodiversiteit: begrippen omdraaien. Bermbeheer nuanceren.
- Gewenste Situatie: Nelleke heeft suggesties voor verdere nuancering. Zij zal Peter haar
uitwerking toesturen: actie 2.1. Bij Deltaplan toevoegen dat het gaat om Biodiversiteit;
- Recreatie (met een vleugje educatie): Vleugje kan weg, educatie iets verder uitwerken
(belangstelling jeugd vergroten via lespakketten). Fietsen en vermoedelijk ook wandelen
over de Eemdijk lijkt uitgesloten vanwege status “Natura 2000”. Voor recreatief fietsen
wordt gewaarschuwd voor plannen om snelfietsroutes aan te leggen door het Eemland.
Scheiden wandelen en fietsen zoals gevraagd wordt onmogelijk geacht door
Natuurmonumenten vanwege ontbreken voldoende grond;
- Speciale status: Blijft voor de boeren een rode lap voor een stier. Elke verwijzing naar
bestaande modellen vermijden. Hoogstens aangeven wat we willen bereiken en in hoeverre
hiervoor een gezamenlijke strategie zou kunnen worden opgezet.
- Beter leefmilieu voor de weidevogels: Beter leefmilieu confronterend voor de boeren. Wel
benadrukken wat nog beter kan en begrip tonen voor de terechte aversie tegen overwinter
van enorme hoeveelheden ganzen. Grafieken spreken wel aan, tekst mogelijk hier en daar
wat inkorten:
- Sterkere samenwerking boeren en bewoners: Boeren blijven toepasbaarheid in de praktijk
betwijfelen. Aangeven dat dit lastig maar niet onmogelijk hoeft te zijn;
- Rol overheden en andere betrokken partijen: Bij andere betrokken partijen overzichtje
gelijkgestemde groeperingen in de buurt opnemen (opsomming Theo door Erik aan Peter
toegestuurd);
- Werkmethode: Niet ingaan op begrip werkplaatsen. Document is een Eemland 300
productie. Geen namen noemen, behalve misschien van eindredacteur.
- Quotes: misschien inbedden in een hoofdstuk “Ten slotte”.
• Fotowerk enz.
Er is veel materiaal aangeleverd, met name door Kees. Als er verder geen namen worden
genoemd voor tekstbijdragen hoef voor Kees zijn naam als fotograaf ook niet te worden
genoemd. Lydia en Kees zijn al volop bezig met invoegen. Lydia vraagt nog eens of iedereen
die materiaal heeft dit naar haar wil sturen.
• Afronding
Peter zal het document nu voor de laatste keer uitwerken. Dirk stelt voor dat zijn echtgenote
als buitenstaander nog een “leesbaarheidstoets” zal verrichten. Peter neemt dit in
overweging.
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2.4 Bijeenkomst donderdag 7 maart 2019 in de Hilt Eemnes
• Locatie
Dank zij Gemeente Eemnes behoeft geen toegangsprijs te worden geheven voor de Hilt.
Vanuit de Gemeente zullen twee ambtenaren aanwezig zijn.
• Schatting aantal deelnemers
Op dit moment hebben zich rond 70 belangstellenden opgegeven, ongeveer de helft van het
aantal deelnemers van het laatste door Natuurmonumenten georganiseerde symposium.
Theo merkt op dat nog lang niet alle deelnemers van de regiegroep zich hebben aangemeld.
Diverse aanwezigen geven aan een e mail te hebben ingestuurd. Zal nog een keer worden
geverifieerd.
• Toelichting op het document
Theo stelt voor dat hij samen met Kees een presentatie opstelt op basis van de Gebiedsvisie
in kort bestek. Deze zal worden vertoond met gebruikmaking van een beamer.
• Agenda
Gevraagd wordt om voorafgaande aan de bijeenkomst, dus bij het aanbieden van het
definitieve document, een agenda mee te sturen.
• Discussie met de boeren
Het lijkt verstandig rekening te houden met mogelijk forse kritiek vanuit de boeren. Strategie
zal zijn te wijzen op een zo groot mogelijk gezamenlijk belang en te benadrukken dat
niemand er op uit is hen te bedreigen in hun bestaan.
• Organisatie Eemland 300
Zal een onderdeel moeten worden van het overleg. Een discussiestuk hiervoor zal worden
toegevoegd aan de uitnodiging.
• Publiciteit
Het wordt niet verstandig geacht in dit stadium de media uit te nodigen. Kan na afloop,
wanneer de verhoudingen duidelijk zijn. Enkele aanwezigen sluiten niet uit dat er toch pers
zal zijn, het wereldje is klein. Deze zal dan niet worden geweerd.
2.5 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. Theo geeft de verschillende
mogelijkheden aan. In de praktijk moet gekozen worden tussen stichting of vereniging.
Aanwezigen opteren voor het laatste. Er wordt ook al gedacht over een contributiebedrag.
Voorlopige suggestie: een bedrag van € 25,- per jaar. Er moet een voorlopig bestuur worden
benoemd dat aan de slag gaat met statuten en huishoudelijk reglement. Aanwezigen vragen
Theo, Erik en Dirk of zij (voorlopig) bestuurslidmaatschap op zich willen nemen. Wordt in
beraad genomen: Aktie 2.2
2.6 Tijdpad toekomstige activiteiten
• Afronden gebiedsvisie: uiterlijk 27 februari. Theo, Dirk en Erik bekijken een en ander dan
en koppelen hun bevindingen gezamenlijk terug op Peter. Aktie 2.3
• Verzenden document met uitnodiging en agenda naar de groep van belangstellenden: 28
februari . Aktie 2.4
• Conferentie/”ledenraadpleging”: donderdag 7 maart 2019
• Oprichten vereniging: vanaf 8 maart 2019.

2.7 Rondvraag
-Kees geeft aan dat Natuurmonumenten bijzonder enthousiast zou zijn over de stand
van zaken nu. Hij overhandigt een boekje van Wim Schippers aan Jantien;
-Lydia wijst op het belang Gemeentes en Provincie(s) op de juiste manier te benaderen.
Hun begrip zal van essentieel belang zijn bij het realiseren van onze dromen;
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-Jantien geeft aan dat gedeputeerde Mirjam Maasdam de ontwikkelingen volgt en
aangaf enthousiast te zijn over de aanpak van Eemland 300;
-Dirk wijst op het initiatief een nieuw snelfietspad aan te leggen door het Eemland.
2.8 Slot, vaststellen volgende bijeenkomst
Theo dankt alle aanwezigen voor hun enthousiaste bijdrage. Hij sluit de bijeenkomst om 22.15
uur.

Afsprakenlijst
Oud

Aktie 2.3 Theo/Peter: nadenken hoe gestructureerd overleg tussen natuurliefhebbers en agrariërs
vorm moet worden gegeven. Afoeren: is 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 3.7 Theo: medewerking Natuurmonumenten activeren voor uitnodigen deelnemers
Eemland 300 aan platformbijeenkomst 24 januari 2019 (personele gegevens mogen niet worden
overgedragen aan platform). Afvoeren, is afgerond;
Aktie 4.1 Allen: tekstbijdragen in de loop van december aanleveren bij Peter. Theo en Peter: agrariërs
bezien. Afvoeren, is afgerond;
Aktie 4.2 Peter: verder inrichten web site Eemland 300 en aanverwante toepassingen. Afvoeren: is
afgerond. Verder actualiseren in goede handen bij Theo en Peter;
Aktie 4.3 Theo en Dirk: besluit over toekomstige organisatiestructuur Eemland 300 voorbereiden,
daarbij ook ANBI status betrekken. Afvoeren, is afgerond;
Aktie 1.1 Dirk en Kees: fotomateriaal aanleveren in aansluiting op de teksten. Afvoeren, is afgerond;
Aktie 1.2 allen: nadenken over mogelijke ruimte voor conferentie op dinsdag 5 of donderdag 7 maart
en terugkoppelen op Theo afvoeren, is afgerond.

Nieuw

Aktie 2.1: Nelleke zal aan Peter suggesties sturen voor aanpassing Gewenste Situatie;
Aktie 2.2: Aanwezigen vragen Theo, Erik en Dirk of zij (voorlopig) bestuurslidmaatschap op zich willen
nemen. Wordt in beraad genomen;
Aktie 2.3: Theo, Dirk en Erik bekijken laatste versie document en koppelen hun bevindingen
gezamenlijk terug op Peter;
Aktie 2.4: Theo/Dirk/Erik: Verzenden document met uitnodiging en agenda naar de groep van
belangstellenden: 28 februari.
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