
Verslag Openbare Vergadering 30 november 2017 

Afwezig: Hans (ziekte) en Tjark (verjaardag dochter). 

Bezoekers: 15 (waarvan een groot deel gemeenteraadsleden). 

De secretaris neemt de rol van vergader leider over. 

De secretaris opent de vergadering om 20:30 

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. 

Het item “Mededelingen voorzitter” worden verdaagd naar de vergadering van januari 

Het item “Antwoord brief van de heer Visser” wordt verdaagd naar volgend jaar. 

Jeroen steekt van wal over het item Convenant Pijnenburg. Hij betreurt dat een mededeling uit een 
interne mail is uitgelekt in de media. 

De heer Van Oostrom vraagt hoe het staat met het handhaven van het aantal evenementen op het 
Cognacveld. Jelle Jonkers verteld dat er al jaren wordt gedoogd, dan is het juridisch niet mogelijk om per 
direct over te gaan tot handhaven, er moet een overgangsperiode worden ingelast. Aangezien het 
huidige ontwerpbestemmingsplan voorziet in een totaal aantal dagen aan evenementen dat vrij vertaald 
neerkomt op een dagelijks evenement van eind mei tot eind september. Er wordt woensdag een 
amendement ingediend waarin de op- en afbouw dagen worden meegerekend waardoor er netto 50 
evenementen overblijven. 

Sander kaart aan dat in de begeleidende brief naar de raad nog twee onjuistheden staan vermeld over 
locatie 4b: dat dit een Rijksmonument zou zijn of anders een mogelijke locatie voor een ecoduct. 

Sander gaat namens de CCLV kort inspreken a.s. woensdag, Jeroen gaat dat op persoonlijke titel doen. 

Jelle Jonkers wil een aantal dingen zeggen. Zo wil hij de heer Jansen dat vragen. Verder een afrit op een 
N weg is volgens provincie niet wenselijk. De heer Jonkers heeft de heer Insinger gesproken, die heeft 
aangegeven bij de heer Jonkers dat hij zeker wel wil spreken. Ons is door de heer Jansma verteld dat 
zowel de heer provincie als de heer Insinger geen behoefte had aan een ronde tafel converentie. 

Frits zegt dat de dassen aan de orde zijn geweest, hij attendeerd de aanwezigen er op dat op die locatie 
gewoon niet mogelijk is een evenementje te organiseren op die plek zonder dat dit resulteert in chaos. 
Daar kan je dan wel een verkeersonderzoekje tegenover stellen, maar je hoeft maar een keer op zondag 
met je fietsje langs te gaan om vast te stellen dat hier echt niet veel verkeer meer bij kan. Daarbij kan 
men zich ook afvragen of de beargumentering dat dit theehuis moet bijdragen als kostendrager voor het 
landgoed nog wel overeind blijft nu het eigendom van dit weilandje is overgedragen. Frits haalt ook de 
charme van de toerit naar ons dorp aan. Men heeft wel eens de woorden “Verlichte woonkamer” 
aangehaald. Als hier een theehuis komt, dan wordt het wel verrommeld. 

Jelle vraagt wat de mening is van de CCLV over de uitbreiding op Venwoude. Daarmee verrast Jelle de 
CCLV enigszins mee, er is nog niet over gesproken. Er zijn fundamenten geplaatst en er liggen hopen 
zand, midden in een natuurgebied. Zowel Irene als Sander hebben gelezen dat de vergunning weer was 
ingetrokken. Johan stelt dat het gaat om vervanging van oude gebouwen, er staan nu barakken waar 
workshops worden gehouden en incidenteel wordt geslapen. Sander stelt voor dat we Venwoude 



uitnodigen om deze uitbreiding toe te lichten. Irene had toevallig vandaag al twee keer iets over dit 
onderwerp gehoord. 

Irene verteld over de voorlichting gisteren die gehouden is over het onderwerp glasvezel in het 
buitengebied. Als 60% van de buitengebied bewoners (rondom Baarn, dus ook aangrenzende 
gemeentes) zich laten registeren, zal er tot aanleg overgegaan worden. Ergens in 2019 moeten de 
aansluitingen dan zijn gerealiseerd. Omdat Irene het gevoel heeft dat er ruim voldoende animo voor is, 
gaat zij er van uit dat het dus ook aangelegd gaat worden. Mevrouw Van Oostrom bevestigd dat de 
voorlichting goed was en dat het geïnteresseerden heel gemakkelijk gemaakt wordt, de kosten vallen 
namelijk enorm mee en de kwaliteit van de verbinding wordt een stuk beter. Frits vraagt waarom het 
dorp ook alweer niet aan de glasvezel komt. Jeroen verteld dat we volgens de definitie van de provincie 
geen buitengebied zijn omdat we keuze hebben uit twee aanbieders (KPN en Ziggo) die elk minimaal 30 
Mbit kunnen leveren. De commerciële partijen zien ons juist weer wel als buitengebied, zegt Johan, zo 
valt Lage Vuursche valt hiermee tussen de wal en het schip. 

Inbreng bewoners: Casper vraagt hoe het zit met de fysieke afsluiting van de fietspaden. Er zijn 
klaphekjes geplaatst. Gert verteld dat die volgens zijn geplaatst omwille van de veiligheid, volgens 
Insinger (er staan ook bordjes waarop de fietser wordt gewezen op het gebruik van het fietspad op eigen 
gelegenheid). 

De heer Eijbaard adviseert insprekers om geen herhaling van zetten te doen. Heidi stelt voor dat een 
korte samenvatting van het advies dat de CCLV had ingediend nog eens aan de griffie aan te bieden. 
Sander zal nog kort inspreken namens de CCLV. Jeroen heeft als uitdaging om op tijd te komen, hij wordt 
wakker in Wenen en moet nog even heen en weer München, gepland gaat het vliegtuig om 19:10 op de 
handrem… 
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