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Beste Korenbloemlezers,

In deze Korenbloem nemen wij u mee in de voortgang van een aantal ‘oude’ zaken.
Wij praten u bij over de recente ontwikkeling en geven natuurlijk onze visie hierop.
Wij wensen u weer veel leesgenoegen!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Laat de coalitie haar burgers zwemmen? …
• Bestemmingsplan ‘Landelijke gebieden’ in ontwikkeling …
• Regionale samenwerking: “Meer samen – Samen meer” …
• Wordt verwacht: Provinciaal besluit over HOV …
• Het groen niet langer versnipperd …
Link van de maand:

www.heienwei.nl

Hier staat gemeentelijke informatie over o.a. de bestemmingsplannen en de HOV.
Enquête van de maand:

kijkt u op onze website www.deblaricumsepartij.nl
redactie van ‘DE KORENBLOEM’

Wilt u ‘De Korenbloem’ automatisch en gratis digitaal ontvangen, stuurt u dan een eenvoudig verzoekje via de
E-mail naar: info@deblaricumsepartij.nl . Opzeggen kan altijd op dezelfde manier.>

HANS BREET

DERDE DINSDAG
IN MEI

Bespreking van de ‘KADERNOTA’ in het RTG van 15 mei j.l.
Op dinsdag 22 mei wordt in de RAAD gestemd over de inhoud van de ‘KADERNOTA’
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BEL zwembad JA, BEL zwembad NEE?
Nieuwe manoeuvre Blaricumse coalitiepartijen (VVD, HvB en D66)
De realisatie van een BEL zwembad stond 8 mei jl. opnieuw op de agenda van de Blaricumse raad.
In april hielden VVD, HvB en D66 het voorstel over de realisatie van een BEL zwembad
(scenariokeuze: nieuwbouw of renovatie) aan. Zij wilden eerst laten onderzoeken of er marktpartijen
zijn die op BEL grondgebied een zwembad willen realiseren.
Op het eerste gezicht lijkt dit een voor de hand liggende, logische stap. Waarom zou de gemeente
een zwembad bouwen als er ook een bedrijf is die voor eigen rekening en risico een zwembad wil
runnen? Meteen echter doemt de vraag op: Welk bedrijf is zo gek een zwembad met een huidig
jaarlijks verlies van € 600.000,-- te gaan runnen, zonder een forse gemeentelijke bijdrage? In het
voorstel van de VVD, HvB en D66 is namelijk te lezen :” D.m.v. een marktverkenning wordt niet
inzichtelijk hoeveel een BEL zwembad gaat kosten. … Wel wordt duidelijk of private partijen
mogelijkheden zien voor een gemeentelijk budgettair neutraal zwembad of een zwembad met een
beperkte gemeentelijke bijdrage”.
Uit deze zin concludeer ik dat VVD, HvB en D66 geen of slechts te weinig geld vrij willen maken om
een BEL zwembad te realiseren. Op deze manier komt er nooit een zwembad en als er ondanks
alles toch een komt zullen daar de entreeprijzen onacceptabel hoog zijn.
Deze coalitie manoeuvre betekent opnieuw een half jaar vertraging in de BEL zwembad
besluitvorming. Op zijn vroegst zullen namelijk pas eind 2012 de resultaten van de gesprekken met
marktpartijen bekend zijn.
De Blaricumse Partij zal zich ondanks dit alles blijven inzetten voor renovatie van de huidige Biezem
en proberen de Blaricumse coalitiepartijen ervan te overtuigen dat een gerenoveerde Biezem zeer
waardevol is voor de BEL inwoners.
Zwembad de Biezem ook na 1 januari 2013 open
De kans dat de Biezem langer openblijft nu ook coalitiepartij Larens Behoud (LB) hiertoe heeft
aangedrongen wordt steeds groter. Alle partijen uit de Larense gemeenteraad, met uitzondering van
de VVD, zijn nu in principe bereid af te zien van het sluiten van het zwembad op 1 januari 2013.
Citaat uit de Gooi - en Eemlander van dinsdag 8 mei: “Larens Behoud ziet kans BIEZEM HALF
JAAR VERLENGEN. Er gaan steeds meer stemmen op om zwembad de Biezem langer open te
houden. Na de Larense oppositiepartijen is nu ook coalitiepartij Larens Behoud overtuigd dat het
kan. Zeker een half jaar, mogelijk nog langer”.
De belangrijkste reden die fractievoorzitter van LB Peter Calis aanvoert is de vertraging die is
opgetreden in de besluitvorming over het BEL zwembad (zie hierboven). Larens Behoud is beducht
voor een lang zwembadloos tijdperk. Ook vreest Calis dat de VVD, HvB en D66 (de Blaricumse
coalitie) gaan afhaken bij het BEL zwembad. Calis is niet blij met de door de genoemde Blaricumse
parijen veroorzaakte vertraging in de besluitvorming omtrent het BEL zwembad. Calis kaart nu deze
problematiek aan omdat deze maand in de Larense gemeenteraad de uitgangspunten voor de
begroting 2013 bepaald worden.
De Blaricumse Partij is zeer verheugd met de ‘inkeer’ van Larens Behoud. Wij hebben de
oppositiepartijen in Laren, met name het CDA, gesteund in hun strijd de Biezem langer open te
houden en daarvoor in de Blaricumse raad een motie ingediend. Wellicht hebben ook wij hiermee
een klein steentje op de goede afloop bijgedragen.
Liesbeth Boersen
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Bestemmingsplan Landelijke Gebieden
(inclusief sportpark Oosterment aan de Schapendrift)
In de onlangs gehouden raadsvergadering heeft de raad unaniem ingestemd met de Nota van
Uitgangspunten (NvU) “Bestemmingsplan Landelijke Gebieden”. Deze NvU vormt de basis voor het
nieuwe bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de volgende gebieden:
1. Blaricummerheide
2. Grasland ’t Harde
3. Weidegebied (ten oosten van de Landingsbaan)
4. Eemmeer
5. Oostelijke dorpsrand (nabij de Gooyergracht)

6. Blaricummereng
7. Groeve Oostermeent
8. De Kampen
9. Sportpark Oostermeent

Wat betreft de gebieden 1 tm 8 zal het bestemmingsplan een consoliderend karakter hebben (d.w.z.:
zo goed als geen wijzigingen t.o.v. huidig gebruik) met hoofdzakelijk natuur en agrarische functies.
De discussie in de raadsvergadering spitste zich toe op gebied 9 Sportpark Oostermeent. De
Blaricumse Partij diende een amendement in, ondersteund door PvdA en CDA, om het sportpark
niet in dit bestemmingsplan op te nemen maar een afzonderlijk bestemmingsplan sportpark te
maken.
Het sportpark heeft immers een heel ander karakter en bestemming dan de natuurgebieden 1 tm 8.
Maar vooral het feit dat de wethouder sportzaken op dit moment gesprekken voert met alle
sportverenigingen die gebruik maken van het sportpark waaruit te realiseren wensen naar voren
zullen komen pleit voor een kort uitstel en het maken van een apart bestemmingsplan sportpark.
Immers, pas na afronding gesprekken kunnen de ruimtelijke veranderingen vertaald worden in een
bestemmingsplan. VVD, HvB en D66 vonden een apart bestemmingsplan niet nodig en verwierpen
ons voorstel.
Aandachtspunten uit deze NvU:
• Het gaat om een zeer conserverend bestemmingsplan met hoofdzakelijk natuurfuncties. Een
belangrijk deel is namelijk aangewezen als natuurmonument (Blaricummerheide, groeve
Oostermeent), als Natura 2000 gebied (Eemmeer e.o) of valt in de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) (De Kampen, Blaricummereng, Grasland ’t Harde en het bosje van Six).
• Er wordt voorzien in een kleine uitbreiding van de begraafplaats.
• Er wordt in het sportpark een paardrijdhal voor de ruitervereniging Stad en Lande mogelijk
gemaakt.
• Het sportcomplex zal een betere ontsluiting krijgen.
• Er zullen meer parkeerplaatsen in het sportcomplex worden meegenomen.
• Het woonwagencentrum voor 4 woonwagens gelegen in de oostelijke dorpsrand blijft gehandhaafd.
• Er is voorzien in een rechtstreekse ontsluiting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op de
parkeerplaats van Rijkswaterstaat (RWS) aan de A27. Met het Waterschap en RWS vindt overleg
plaats over de (financiële) mogelijkheden hiervoor.
Er zal binnenkort een voorontwerpbestemmingsplan worden opgesteld waarover de gebruikelijke
inspraak- en overlegprocedure gevoerd zal worden. Via de gemeentelijke advertentie in Hei en Wei
kunt u op de hoogte blijven.
Liesbeth Boersen
DE BLARICUMSE PARTIJ:
Zalm 12
1261 PB Blaricum

3

Tel: 035-5267551
Website: www.deblaricumsepartij.nl
E-mail: info@deblaricumsepartij.nl

DE
BLARICUMSE
PARTIJ

‘DE KORENBLOEM’

Regionale Strategische Agenda 2013-2019
“Meer samen - samen meer”
De gemeenten in Gooi- en Vechtstreek hebben al bijna 50 jaar een vorm van samenwerking die zich
voortdurend aanpast aan de eisen die daaraan gesteld worden. De Regio is van en voor de
gemeenten. De opgaven zijn en worden bepaald door de gemeenten zelf, hun bestuurders en
ambtenaren. Dit om de burgers, bedrijven en organisaties in onze regio te voorzien.
De regionale strategische agenda bestaat uit:
• Ruimtelijke economische ontwikkeling
• Sociaal maatschappelijke ontwikkeling
• Van afval & grondstoffen naar duurzaamheid en milieu
• Gebundelde inzet en expertise en capaciteit
De ruimtelijke economische ontwikkeling richt zich op behoud en ontwikkeling van een groene,
economisch vitale en bereikbare regio.
Het programma sociaal maatschappelijke ontwikkeling gaat over wonen, werken, gezondheid en
ondersteuning.
Het derde programma legt het accent op hergebruik van grondstoffen en de kwaliteit van onze
leefomgeving.
Het vierde programma omvat de maatschappelijke opgave om als overheden zuinig om te gaan met
de publieke middelen.
Tijdens het RTG van 1 mei 2012 bestond de mogelijkheid als gemeenteraad aanvullende input te
geven aan vertegenwoordigers van de regio om mee te nemen in de regionale samenwerking.
Bij de ruimtelijke economische ontwikkeling
richt de regio zich o.a. op de bevordering van werkgelegenheid in de media, zorg en toerisme. De
Blaricumse Partij heeft aangegeven ook de ICT en bouwbedrijven hierbij te betrekken.
Wat betreft het programma sociaal maatschappelijke ontwikkeling
heeft de regio als ambitie meer kansen voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen (met een
zorgvraag) op een passende woning te creëren. De Blaricumse Partij kan zich hierin vinden.
Het programma ‘van afval & grondstoffen naar duurzaamheid en milieu’
richt zich op regionale afstemming op het gebied van preventie, de logistiek samenhangend met
inzameling en vervoer en de verwerking van afval- en grondstoffenstromen leidt tot minder restafval,
meer hergebruik van grondstoffen, een hogere beeldkwaliteit en lagere afvalbeheerskosten in de
openbare ruimte. Het vrijkomend groen is letterlijk de brandstof voor onze eigen economie met een
CO2 klimaat neutrale uitwerking. In een groene regio kan het gemeentelijk materieel op termijn CO2
neutraal rijden op vrijkomend biogas. Biomassa is tevens interessant als het gaat om de productie
(en regionale afname) van groene energie en warmte in de regio. Behalve op het gebied van
verwerking van afval- en grondstoffen lijkt het De Blaricumse Partij een goed plan om regionaal nog
meer punten op het gebied van duurzaamheid gezamenlijk aan te pakken. Ook de toekomstige
generaties zijn hierbij gebaat.
Tenslotte het programma gebundelde inzet en beschikbare expertise en capaciteit.
Aantoonbare kostenbesparing en/of kwaliteitsverbetering door samenwerking binnen de regio
vinden wij een zeer goed streven in deze tijd van crisis.
Ineke Breet
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Provinciebesluit over HOV binnenkort verwacht
De besluitvorming over de aanleg van de H(oogwaardig) O(penbaar) V(ervoerverbinding)
van Huizen naar Hilversum komt in een beslissende fase. De provincie vergadert hierover in
commissie ‘Mobiliteit & Wonen’ op 5 juli. Vervolgens zal 16 juli provinciale staten het
definitieve besluit nemen.
Voordat er in de provincie over de HOV gesproken wordt zal de
raad van Blaricum een duidelijk standpunt moeten hebben
geformuleerd over de opstelling van Blaricum in het
vervolgtraject. Wanneer de HOV op de Blaricumse raadsagenda
staat is op moment van verschijnen van deze Korenbloem nog
niet duidelijk, hetzij tijdens de reguliere raad van 12 juni hetzij
tijdens een speciaal daarvoor ingelaste extra raadsvergadering
waarvan de datum nog niet bekend is. Ook de datum voor het
openbare RTG (Ronde Tafel Gesprek), waarop een ieder over de
HOV kan inspreken, is nog niet gepland.
Via de gemeentelijke advertentie in Hei en Wei kunt u op de
hoogte blijven van de definitieve data voor RTG en raad.
Liesbeth Boersen

Snippergroen niet langer in de uitverkoop
In november 2004 is er een notitie gemaakt over de verkoop van ‘snippergroen’. De raad
heeft deze notitie ingetrokken, waardoor het niet meer mogelijk is snippergroen van de
gemeente aan te kopen.
Er ontstond namelijk een verrommeling en onregelmatige kavelgrenzen wat geen mooi
aanzien gaf. In uitzonderlijke gevallen kan het college door een goede motivatie afwijken
van dit beleid, bijvoorbeeld wanneer een bewoner moeite heeft om zijn/haar huis te
bereiken.
De lopende zaken worden nog volgens het ‘oude’ beleid afgehandeld. Het kan niet zo zijn,
dat halverwege de behandeling de procedure zou stoppen.
Nieuwe aanvragen echter, worden niet meer gehonoreerd.
Bea Kukupessy - Rokebrand
In Memoriam
Gisteren heeft ons het bericht bereikt dat Nico Rokebrand in de nacht van 14/15 mei is
overleden in Thailand.
Nico was een markante persoonlijkheid in de Blaricumse Politiek die zich 25 jaar heeft
ingezet voor ons mooie dorp. Nico was de oprichter van Blaricums Belang.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.
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