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Verslag
Van

: Overleg met de contactcommissie Lage Vuursche

Wanneer

: 28 mei 2019

Aanwezig

: Contactcommissie Lage Vuursche:
de heer G. Aalderink, de heer J. van den Berg, mevrouw I. de Boer,
de heer S. Koop, de heer H. van Oosterom en mevrouw M. van Oosterom;
Gemeente Baarn:
M. Röell (voorzitter) en mw. M. van den Berg

Afwezig

: de heer L. Terschegget, mevrouw A. Tensen

1.

Opening en mededelingen en vaststellen agenda.
De voorzitter heet iedereen welkom.
Mevrouw Van den Berg vervangt mevrouw Tensen die wegens ziekte afwezig is.
Op 17 april 2019 is mevrouw J. Vissers benoemd tot wethouder van de gemeente Baarn. Zij volgt
wethouder mevrouw De Koning op. De inhoud van de portefeuille is ongewijzigd.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststelling verslag 27 september 2018.
Het verslag is niet vastgesteld omdat men in de veronderstelling was dat het verslag nog nagestuurd
diende te worden. Het verslag is op 21 december 2018 verstuurd en zal tijdens de volgende
vergadering ter vaststelling op de agenda worden geplaatst.

3.

Sluiting fietspad Brandenburg.
De voorzitter van de contactcommissie is door diverse mensen benaderd vanwege de sluiting van
het fietspad. Naast een brief aan de gemeente heeft de contactcommissie ook een brief aan de
landgoedeigenaar gestuurd. Zijn reactie was dat het wild wordt opgejaagd en doodgereden. De
contactcommissie zet zich in voor het openstellen van het fietspad totdat er een duurzaam veilige
fietsoplossing is. Er is begin juni 2019 een afspraak gepland van wethouder Vissers om samen met de
wethouder verkeer van Soest bij de heer Insinger op bezoek te gaan om te bezien wat er nodig is
om het fietspad weer opengesteld te krijgen. De voorzitter doet de suggestie aan de
contactcommissie om voor een alternatieve route in gesprek te gaan met Staatsbosbeheer.
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De gemeente zoekt uit of zij kan nagaan wat de juridische status is van het fietspad (openbaar of
niet).
4.

Stand van zaken aanleg fietspad Vuursche Steeg/Embranchementsweg.
De gesprekken met grondeigenaren (die nodig zijn voor de fietspaden) zijn niet hoopgevend. Een
mogelijk advies aan het college is om het proces van de gesprekken te beëindigen en een gesprek te
starten met de gemeenten Zeist en De Bilt om te bezien wat nodig is, zoals bijvoorbeeld de
grondposities en mogelijk beschikbare budgetten. Daarnaast is dit proces een uitdaging, gelet op
onder meer de bomen.

5.

Aansluiting fietspad Koningsweg/Hilversum op Lage Vuursche.
Het fietspad Koningsweg/Hilversum staat half juni op de agenda van het Utrechts Verkeers- en
Vervoersberaad (UVVB). Als dit beraad zijn goedkeuring heeft gegeven, is het geld beschikbaar om
het fietspad aan te leggen. Dat wil niet zeggen dat de schop meteen de grond in gaat. We moeten
voor de aanleg met veel zaken rekening houden. Het kan zijn dat we de werkzaamheden op grond
van regelgeving pas in een bepaalde periode mogen starten en uitvoeren.
Afspraak is om een terugkoppeling van het besluit en de planning te geven aan de contactcommissie.

6.

Stroomvoorziening voor de Markt.
Aan het begin van het proces is niet alles vlekkeloos gegaan. De uitvraag heeft langer op zich laten
wachten. De uitvraag aan Stedin voor de stroomvoorziening is gedaan. De informatie die inmiddels is
ontvangen, is nog niet compleet. De offerte voor het leveren en plaatsen van de stroomkast bedraagt
€ 5.900. Met dit bedrag zijn nog niet alle kosten in beeld gebracht.
Het college maakt een afweging en neemt een besluit over de stroomvoorziening en de kosten ervan
omdat aanvankelijk € 5.000 beschikbaar was.
Om de markt mogelijk te maken is vooralsnog gekozen voor een praktische oplossing, die overigens
voldoet.

7.

Glasvezel.
Op dit moment vindt de aanleg van glasvezel in het buitengebied van een groot deel van de
provincies Gelderland en Utrecht plaats. Het is nog niet duidelijk wanneer het buitengebied rondom
Lage Vuursche aan de beurt is. We houden hierover contact met O-gen, die namens de overheid het
project bewaakt.
De contactcommissie geeft aan dat zij in januari 2019 een brief aan de gemeente heeft gestuurd maar
nog geen reactie heeft ontvangen. De inhoud van de brief betreft het nader invullen van ‘witte
vlekken’, de adressen waar inwoners geen aanspraak zouden kunnen maken op glasvezel. De
voorzitter dankt de contactcommissie voor het signaal en informeert naar de status van de brief van
januari.

8.

Status van paleis Soestdijk.
De raad heeft in april van dit jaar het Ruimtelijk Kader niet behandeld. Wel heeft de raad het college
kaders meegegeven voor het voorontwerp bestemmingsplan. Dit voorontwerp zal in november 2019
in de gemeenteraad worden behandeld. Voor de zomer wordt nog een begin gemaakt met het
participatieproces, onder leiding van de gemeente. De Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche
is, als een van de insprekers in de raadsvergaderingen, uitgenodigd voor de klankbordgroep.
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De contactcommissie deelt haar zorg over de mobiliteit en de infrastructurele maatregelen omdat
Lage Vuursche als overloopgebied zal fungeren. De voorzitter herkent deze zorg. Ook het college
heeft aandacht voor deze onderwerpeno.a. in gesprekken met de provincie.
Op 29 mei 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de APV. Het voorstel is om voor alle
inrichtingen maximaal 3x een ontheffing van de geluidsnorm te verlenen. Een uitzondering wordt
gemaakt voor paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld: maximaal 12x per jaar mag een ontheffing van
de geluidsnorm worden verleend (is inmiddels aangenomen).
9.

Bouw voortgang de Smederij.
Er wordt volop gewerkt. De eerste verdiepingsvloer is inmiddels gestort. Daarop worden de muren
gebouwd. De contactcommissie is verheugd dat er voortgang is en spreekt haar waardering uit dat
de gemeente heeft opgetreden.

10. Rondvraag
- Op de vraag wanneer het verslag wordt verzonden, geeft mevrouw Van den Berg aan dat deze
na 3 weken aan de contactcommissie wordt verstuurd.
- Mevrouw Van Oosterom vraagt waarom stiltegebieden verdwijnen. Het is echter onduidelijk
waarom dit zo is, waarschijnlijk heeft dit te maken met provinciale wetgeving. Mogelijk is aan
stiltegebieden een andere naam gegeven.
- De heer Aalderink vraagt of er subsidiemogelijkheden zijn voor het aanschaffen van een 2e AED.
- Mevrouw De Boer vraagt naar de datum van de Sinterklaasintocht.
- Mevrouw De Boer verzoekt de bijdrage in de vergaderkosten tijdig aan de contactcommissie
over te maken (2x per jaar € 475, in januari en in juli).
11. Afsluiting.
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