
Verslag Openbare vergadering donderdag 25 januari 

Aanwezig: de voltallige CCLV, bezoekers: 17 

De voorzitter opent de vergadering om 20:32 

1. Vaststellen notulen 30 november 2017 
De notulen zijn vastgesteld. 
 

2. Mededelingen voorzitter. 
Er is nog steeds niets nieuws te melden over het glasvezel verhaal. Het verhaal blijft dat er in 
de kern geen oplossing wordt gezocht. De voorzitter heeft het gevoel dat de gemeente het 
standpunt heeft dat als het dorp dat zo graag wil, het dorp zelf providers dient te benaderen. 
Dat bevreemd de voorzitter een beetje omdat er vanuit de provincie subsidie vrijgemaakt is 
om het buitengebied aan te sluiten en dat wellicht de stelling dat de kern van het dorp niet 
voldoet aan de definitie van buitengebied. 
 
Er is een brief binnen gekomen over de kwaliteit van de dorpsstraat, van de heer Visser. 
Inmiddels heeft de CCLV een rondgang gedaan, de volgende vergadering 22 februari komen 
we hier op terug. 
 
Hans vertelt dat commissie lid Tjark Boot zich op 1 van de politieke lijsten verkiesbaar heeft 
gesteld. Tjark zegt dat hij met veel plezier in de CCLV heeft gezeten. Wat hij echter heeft 
gemist is voldoende zeggenschap. Onze wensen zijn naar zijn idee onvoldoende 
gehonoreerd. Vanuit de CCLV kan je onvoldoende de democratische wensen gerealiseerd 
krijgen. Indien er een stem is in de raad, dan worden wij als dorpsbewoners Lage Vuursche 
wellicht beter gehoord. Tjark constateert dat de nadrukkelijke wensen vanuit het dorp, zoals 
het niet realiseren van een theehuis, het aantal evenementen te beperken en actiever te 
werken aan de parkeer problematiek. Zijn hoop is om middels voorkeurstemmen in de raad 
te komen. Hij kon daarbij niet terecht bij de VVD, CDA, D66 en de BOP. Hoewel hij Mark 
Eijbaard een hele prettige persoon vindt, kon hij zich onmogelijk voor de PvdA kandidaat te 
stellen omdat zijn ouders zich dan zouden omdraaien in hun graf. Zo is hij terecht gekomen 
bij lijst LTS. Hij roept aanwezigen op om dan vooral ook om op hem te stemmen en niet de 
eerder vermelde partijen. 
 
De voorzitter doet een orde voorstel, punten 6 en 7 om wisselen. Het orde voorstel wordt 
aangenomen 
 

3. Brief Frits Visser: 
Aanrij tijden ambulance (voorbeeld J. van den Berg, ongeval tuinman familie Hoek, 
ongeval medewerker Het Vuursche Bos) 
Hans heeft kort overleg gepleegd met de ambulancedienst. Daaruit is naar voren 
gekomen dat zodra een eerstehulpverlener ter plaatse is, dan telt dat als aankomst 
binnen de 15 minuten. Ook als dit een ambulance motor betreft. Irene verteld dat er 
in het verleden overleg is geweest, daar is bereikt dat ook de ambulance uit 
Hilversum mag uitrukken. 3 recente ongevallen hebben aangetoond dat de 
ambulance zelf het niet gelukt is binnen de 15 minuten aan te komen rijden. Irene 
heeft ook een grote zorg of de buitengebieden goed gevonden kunnen worden. Zij 
roept aanwezigen dan ook op om, als er een calamiteit is waar men weet van heeft, 



of de hulpdiensten wel op tijd kwamen aangereden. Gert vult aan dat 
landgoedeigenaren steeds meer wegen afsluiten. Irene verteld dat Pijnenburg nu 
nog maar 1 aanrij mogelijkheid heeft.  Hein verteld dat de afgelopen jaren ongeveer 
10 keer een ambulance is gevraagd en dat die op tijd kwamen. Tjark vraagt aan Hein 
waar de AED aanwezig is. Jeroen dacht altijd dat de AED bij De Bosrand hing omdat 
daar een bordje hangt. Maar aan beide kanten van het dorp hangt dit bordje. 
 

4. Bestemmingsplan buitengebied 
Paul spreekt namens de Stichting Landschap en Natuur Lage Vuursche. 20 december is het 
bestemmingsplan goedgekeurd door de raad. Het ligt nu bij de provincie. Daar zal het 6 
weken liggen, dan komt het terug bij de gemeente, dan gaat de beroepstermijn in en kan 
men inzien. De Stichting heeft besloten in beroep te gaan, dit zal voor midden maart worden 
ingediend. De bezwaargronden zijn in de vergadering van de Stichting L&N LV besproken, 
daarvan is vastgesteld dat die voldoende sterk zijn dat er een goede kans bestaat dat het 
beroep door de raad van State zal worden gehonoreerd. Er zijn wel kosten gemoeid bij dit 
beroep, deskundigen moeten worden ingeschakeld om rapporten op te stellen en er zijn ook 
advocaat kosten aan verbonden. De mensen die op de e-mail lijst staan kunnen binnenkort 
een verzoek tot donatie tegemoetzien. Parallel hier aan loopt een procedure waarbij de 
ontheffing die verleend is aan de gemeente om niet te voldoen aan de Flora en Fauna wet ter 
discussie wordt gesteld. Een adviescommissie is bezig deze ontheffing te beoordelen. Er is 
inmiddels een hoorzitting geweest en naar aanleiding van het verloop van deze hoorzitting 
heeft Paul sterk de indruk zal zijn dat het advies zal zijn de verleende ontheffing in te trekken. 
Hoewel gemeenten dergelijke adviezen wel eens naast zich naar leggen, provincies hebben 
tot op heden echter dergelijk adviezen van vergelijkbare commissies op gevolgd. Sander 
vraagt hoeveel geld de Stichting nodig denkt te hebben voor het voeren van beroep. Paul 
denkt in de richting van €5.000,- welke besteed gaan worden aan het inhuren van externe 
deskundigen en advocaten. Een deel van dit bedrag zit nog in kas. 
 

5. Voortgang smederij 
De werkzaamheden hebben hinder van onenigheid over de status van het beruchte muurtje 
aan de achterkant, een deel is al ingestort. De eigenaar heeft gebeld met de CCLV om hem te 
steunen druk uit te oefenen op de gemeente om toe te staan dat dit muurtje mag worden 
vervangen door een nieuwe muur. Fred vraagt of de gemeente daar dan over gaat of de Raad 
van Cultureel Erfgoed. De persoonlijke mening van de voorzitter is dat dit muurtje 
vergelijkbaar is met de hopen zand die grafmonument zijn. Voor hem zijn het gewoon hopen 
zand. Tino Schouten zegt dat hem ter ore gekomen is dat er een muurtje is ingestort en dat 
er schade is aan aanpalende panden. Leo heeft er zicht op. Er zijn scheuren in de panden van 
het Jagershuis en het huis van mevrouw Van Straaten.  
 

6. Beleidsregels Evenementen 
De gemeente heeft naar aanleiding van alles wat er is gebeurd aan evenementen in en om de 
Lage Vuursche, een concept verordening opgesteld voor het evenementen beleid. 
Organisaties zijn onlangs uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Deze regels gaan 
gelden voor de gehele gemeente Baarn. 
In onze overwegingen hebben we meegenomen: 

a. Er wordt uitgegaan van de hoeveelheid vergunningen die afgelopen jaar zijn gegeven 
of evenementen die zijn gehouden. Hoeveel wordt dat dan? 



b. Er is niets gezegd over terreinen buiten het bestemmingsplan. Kan een te realiseren 
theehuis Overbosch dan ook bestempeld worden als evenementen terrein. 

c. Hoe gaan we om met evenementen die gelijkertijd worden georganiseerd maar niet 
direct in elkaars nabijheid, kan er geen bewaking zijn over de hoeveelheid bezoekers 
die de som van de evenementen gaan trekken? 

d. Hoe gaat de gemeente meldingsplichtige evenementen controleren op de 
hoeveelheid bezoekers. 

e. Hoe zit het met de afgegeven horeca vergunning voor Buiten in de Kuil, er is sprake 
van een aantal toekomstig te realiseren terrassen. Er is al een terras boven, 
daarnaast wordt er klaarblijkelijk ruimte geboden voor nog een tweetal terrassen 
met een totale oppervlakte van 1200 vierkante meter aan terras, plaatsen voor 1.000 
gasten. Dat gaat een onverantwoorde druk opleveren. 

f. Hoe gaat de gemeente bewaken dat er voldoende sanitaire voorzieningen zijn? Op 
dit moment worden honderden bezoekers getrokken maar zijn er nu maar 2 toiletjes 
en een invalide toilet. Leo van Ommeren stelt dat er dus veel wildplassers zijn. Buiten 
de bebouwde kom is hier niet tegen op te treden door te gaan handhaven.  

g. Bij meerdaags evenement is op en afbouw daar bij inbegrepen. Het lastige is dat je 
rond december een aanvraag kan doen, na Sinterklaas een evenement en daarna 
nog eens wat feestjes en dus die voorzieningen kan gebruiken en pas veel later 
afbreken. Dat is slecht voor de natuur, de bewoners en de horeca van Lage Vuursche. 

h. Buiten in de Kuil wordt wel benoemd en het dorp maar waarom wordt er niet gerept 
over het evenementen terrein ’t Hoge Erf en het weilandje van staatsbosbeheer bij 
de toegang Buiten in de Kuil. 

i. Er is een nieuwe mountainbike route aangelegd. Er is geen extra parkeergelegenheid. 
Er komt wel heel veel publiek op af. De voorzitter heeft de route nog niet verkend, 
maar in het verleden is gebleken dat de mountainbikers de wandelaars wel wat in de 
weg zitten. 

j. In 1 van de artikelen moet er een duidelijke splitsing komen tussen evenementen in 
de Kuil en het dorp. Evenementen in het dorp zijn er ook voor de bewoners en dat is 
wat anders dan voor recreanten. 

k. De CCLV stelt vast dat het heffen van entree en/of parkeergelden de volumes van 
toestromende bezoekers beheersbaar maken. 

Wij als CCLV zijn weer eens niet geïnformeerd en hebben zelf moeten leuren om 
informatie. We gaan nu dus ongevraagd advies indienen. Het doet een beetje pijn dat we 
niet om advies zijn gevraagd. De brief gaat deze week nog richting het college. Tjark stelt 
vast dat er dan sprake is van uitbreiding horeca. Die afspraak geld volgens Hein voor het 
dorp. Hein vraagt zich af hoe dit logistiek geregeld kan worden met zo’n klein keukentje 
en die paar toiletjes. Jeroen zegt dat dit niet zo moeilijk in te vullen is, zodra de vergunde 
terrassen worden uitgebaat, gaat de ondernemer weer te vraag bij de gemeente of er 
niet uitgebreid kan worden om de gasten te faciliteren met een snellere service en 
betere toiletvoorziening. Johan zegt dat er al regelmatig mobiele toiletten zijn geplaatst 
en horeca auto’s. Volgens Hein slaat dit helemaal nergens op. Jaren geleden is met de 
gemeente overeengekomen dat er geen vent vergunning worden verleend. Er werd 
moeilijk gedaan over 1 frietkraam en nu zijn er al meerdere horeca vrachtauto’s 
gesignaleerd. 
 
De stichting N&L LV heeft vragen gesteld. Er zijn 3 categoriën evenementen A, B en C. De 



gemeente leent hierbij de definities zoals deze door de provincie zijn verleend. De 
Stichting heeft aangegeven om, daar waar evenementen plaats vinden nabij de natuur 
kritisch te blijven. Daarnaast stelt de Stichting vast dat er zorgvuldig moet omgaan met 
de gedefinieerde aantallen die bepalen of er al dan niet een vergunning moet worden 
aangevraagd. Voor evenementen waarbij er formeel geen vergunning verleend moet 
worden, of er dan aanvullende eisen kunnen worden gesteld, bijvoorbeeld aan het 
beheersen van het verkeer. Er is een evenement geweest, 1 daags, met 5 weken opbouw 
en afbreektijd. Er zijn bordjes geplaatst naar het winterterras. Dit is natuurlijk een 
belachelijke gang van zaken. Hein vraagt of wij gemeente en provincie niet moeten 
vragen hoe zij denken om te gaan met de uitwassen van evenementen, Van Boetzelaer 
gaat ook aan de gang met een recreatie weiland. Paul zegt dat gemeenten geen beleid 
voeren waarbij evenementen worden getoetst aan het effect op de natuur. Hans zegt dat 
we wellicht een vuist moeten maken. Misschien eens een keer de twee toegangswegen 
afsluiten? Hij refereert nog aan de periode dat Hein nog voorzitter was van de CCLV. Een 
toekomstige CCLV kan hier dus ook weer mee aan de slag. Sander wil de coalitie laten 
weten dat er grote zorgen leven binnen het dorp. Hein vraagt hoe mevrouw Oortman-
Geerlings deze discussie aanhoort. Zij laat weten dat ze vooral een negatieve vibe heeft 
opgezogen. Tjark zegt dat er ook positieve dingen vanuit de CCLV zijn gekomen. Zo heeft 
de CCLV de gemeente voorgesteld meer parkeerruimte te creëren waarbij het voorwerk 
is gedaan door de CCVL en betrokken partijen waren al benaderd en die vonden de 
plannen goed, de gemeente heeft dat toen afgeschoten. Hans vult aan dat de negativiteit 
ook komt doordat we vragen of er gaten kunnen worden opgevuld in de weg en dat 
gebeurd dan niet. Paul zegt dat er echt wel positieve dingen zijn gebeurd, bijvoorbeeld 
het rondje om de kerk, de verstrekking van de vlag. Er is nu een escalatie waarbij wij 
vaststellen dat de belangen van de natuur onvoldoende worden geborgd door het beleid 
van de gemeente. 

 
 

7. Gemeenteraadsverkiezingen, kandidaatstelling CCLV  
 
Irene stelt zich kandidaat, zij heeft veel om zich heen gevraagd, maar er zijn weinig mensen 
die zich kandidaat willen stellen na de teleurstelling in de gemeente Baarn na hun beslissing 
in zake bestemmingsplan buitengebied. 
 
Gert stelt zich verkiesbaar en sluit zich aan bij het verhaal van Irene. 
 
Sander stel zich verkiesbaar en sluit zich aan bij het verhaal van Irene. 
 
Jeroen verteld dat een interne mail was uitgelekt waarin hij had aangekondigd zijn positie als 
secretaris beschikbaar te stellen zodra de gemeente in zou stemmen met het 
bestemmingsplan. Dat heeft hij dus niet gedaan, zoals de aanwezigen kunnen constateren. 
Nu er nog een mogelijkheid bestaat dat de raad van state het bestemmingsplan afkeurt. Het 
is dan in het belang van het dorp dat er dan een gezonde CCLV in functie is. Hij heeft het met 
zijn wederhelft overlegd en daar is uit komen rollen dat als een toekomstige CCLV bereid is 
de vergaderfrequentie te verlagen en daarbij toe te staan dat Jeroen de rol van voorzitter op 
zich gaat nemen. Hij spreekt uit te hopen dat er nog meer kandidaten zich gaan opgeven, hij 
hoopt, net als vorige verkiezingen, op zo’n 12 kandidaten te mogen rekenen. Hij zal zijn 



ambitie om als voorzitter onderdeel uit te gaan maken van een toekomstige CCLV helder 
communiceren, mensen die op hem gaan stemmen weten dan welke kant hij op wil, mocht 
er bij aanwezigen desondanks onduidelijkheden zijn, dan is Jeroen gaarne bereid deze nader 
toe te lichten. 
 
Leo blijft als rots in de branding. 
 
Hans zit 22 februari zijn laatste vergadering van de CCLV. Hij stelt zich niet verkiesbaar. 
 

8. Rondvraag / Inbreng bewoners 
Hein vraagt hoe het dorp de verjaardag van de prinses wordt gevierd. De prinses heeft laten 
weten hier geen grootschalige aandacht aan geschonken wil zien worden. De CCLV gaat 
namens alle dorpsbewoners een bos bloemen aanbieden. 
Sharon verteld dat de opening van de mountainbike paden voor veel onrust zorgt, er wordt 
over wandelpaden gereden door mountainbikers. Er wordt weer gegraven. Aan de kant van 
Tesselaar en aan de kant van Staatsbosbeheer. Hans stelt voor dat Sharon de service dienst 
belt om te vragen hoe dat zit met dat gegraaf. Theo vraagt hoe het zit met de excursie met 
SSB. Truus zegt dat het Gooisch Natuurreservaat het goed vindt dat mountainbikers over 
wandelpaden mogen vermits er geen overlast plaats vindt voor de wandelaars. [Deze 
informatie haalde Truus van internet, die informatie is door Goois Natuurreservaat 
inmiddels aangepast, er blijft sprake van een gedoogbeleid, er wordt nieuw beleid 
vastgesteld, verzoek tot aanpassing van de notulen gedaan d.d. 22 februari 2018]. Honden 
gaan ook achter de mountainbikers aan. Johan zegt dat er een vignet is dat een 
mountainbikers kunnen kopen. Met de opbrengsten van dit vignet worden nieuwe 
mountainbike paden aangelegd. Daar waar honden los mogen lopen worden we nu door 
mountainbikers aangesproken of hij zijn hond niet kan aanlijnen. Maar dit is een 
hondenlosloop gebied. Het probleem ligt in het grote verschil tussen de snelheid van de 
recreanten. 
Paul verteld dat de stichting binnenkort in gesprek gaat met de uitbaters van Buiten in de 
Kuil. 
Sander maakt zich zorgen over de gezondheid van de beuken langs de weg. 2 weken geleden 
is een boom zomaar op het hek van de prinses gevallen. Deze boom had helemaal geen 
wortels meer, dat was vooraf niet te zien en het mag een wonder heten dat deze boom niet 
eerder is omgevallen. Er is door een boomdeskundige onderzoek gedaan om te bepalen of de 
boom nog in goede gezondheid verkeerd. We willen het niet op ons geweten hebben dat een 
boom op een bus valt of een fietser. We vinden allemaal die bomen heel erg mooi, maar we 
moeten ook aan onze veiligheid denken. Paul vult aan dat er aan de Vuurschesteeg ook de 
nodige bomen zijn gesneuveld. Van Es boomverzorging heeft de opdracht gekregen heel 
Lage Vuursche dode takken vrij te maken. Op de Koudelaan staan een aantal dode bomen. 
Daarvan is vastgesteld dat ze inderdaad dood zijn en die moeten zo spoedig mogelijk 
afgevoerd. Leo heeft achter Drakenstein gelopen, een deel daar van is rot van binnen. Leo is 
ook gebeld door de Gooi- en Eemlander over de smederij. Ze vroegen hem ook of het dorp 
iets doet met de verjaardag van de prinses. 
Jeroen en Tjark hebben niets in te brengen. Irene wil iets positiefs inbrengen, de bloemen 
aan de lantaarnpalen konden dankzij subsidie van de gemeente worden gerealiseerd. 10 
maart is er NL Doet, Irene doet een oproep om de handen mee uit de mouwen te steken en 
zich aan te melden bij Irene of de stichting Welzijn. Gert heeft ook iets positiefs, Marcel 
Voordeveld heeft dit ondanks alle drukte meteen opgepakt. 



De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 


