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aan:
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datum:

Saskia Struiksma, Arjen te Nuyl, Anne-Marie Lakenman, Moos Bulder,
Anne-Marie Kennis, John Fray
Rob Hoksbergen
22 november 2019

verslag
donderdag 14 november 2019 van 19.30 – 21.30 uur
Projectbureau De Blaricummermeent, Deltazijde 3 03 Blaricum

1.

Opening en mededelingen
 Afwezig: Arjen te Nuyl (met kennisgeving)
 Bij agendapunt 4 wordt het onderwerp ‘Eteck’ toegevoegd.
 Zowel Saskia als Arjen hebben al eerder laten weten door tijdgebrek de Klankbordgroep te willen
verlaten. De gemeente is inmiddels gestart met het zoeken naar vervangers.

2.

Verslag van de vorige vergadering (04 april jl.)
 Het verslag is akkoord.
Afspraken:
 Moos stelt een checklist op met tip t.b.v. vrije kavel-kopers

3.

Onderwerpen op verzoek
 AED: Moos geeft een korte toelichting m.b.t. de stand van zaken van het plaatsen van AED’s. De laatste
AED is geplaatst aan de gevel van een woning nabij de brug Zuiderzeedreef (4^1 kap woning). Inmiddels
is bekend dat ook een nieuwe bewoner op het eiland (dpl. D) een AED wil laten ophangen aan de gevel
van de woning. Om het totale plangebied goed te kunnen bedienen zou er, volgens Moos, nog een
locatie in D1 gevonden moeten worden.
Daarnaast ontbreken er nog AED-borden. En vraagt Moos of er nog middelen hiervoor zijn. Er zijn
immers nog 3 locaties waar nog borden geplaatst moeten worden. Het Projectbureau pakt dit verder
op (John samen met Nathalie).
 Grondwal: Moos informeert naar stand van zaken m.b.t. het geluid van de A27. Hij vraagt aandacht voor
het zogenaamde ‘laagfrequente geluid’. Anne-Marie geeft aan dat de ervaren overlast voor een deel
kan worden teruggebracht door de A27 van een nieuwe asfaltlaag te voorzien. De gemeente is reeds in
overleg met RWS, maar het zal nog enkele jaren duren voordat RWS de asfaltlaag gaat vernieuwen. In
het verlengde van het geluidscherm is de gemeente tevens in overleg met RWS over de aanleg van een
grondwal aan het eind van het scherm, richting het Voorland. In december vindt er een vervolgoverleg
plaats in de hoop dat RWS haar medewerking wil verlenen. De grondwal zal immers op grond van RWS
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aangelegd moeten worden. Tot slot: de gemeente is ook een onderzoek gestart naar de mogelijkheid
om zonnepanelen op het geluidscherm te plaatsen (A27-zijde); hierbij kunnen de bovenste panelen
dusdanig worden geplaatst dat het de werking van het geluidscherm verbeterd. Dit zal ook ten goede
komen aan de reductie van het laagfrequente geluid. Tevens zal ook de onderzijde van het
geluidscherm tot aan het maaiveld dicht worden gezet. De zonnepanelen zullen onderdeel uitmaken
van een energie-corporatie waarbij inwoners van Blaricum zich t.z.t. kunnen aanmelden en
meeprofiteren.
 Eteck: Tom Klercq is volgens Anne-Marie L. tijdelijk uit beeld als aanspreekpunt bij Eteck. Reden hiervoor
is onduidelijk. Anne-Marie heeft immers nog steeds problemen met de installatie. Moos geeft aan dat
hij de indruk heeft dat alle problemen door Eteck immers zijn opgelost. Moos stelt derhalve voor om
samen met Anne-Marie te kijken hoe het probleem bij haar kan worden opgelost.
4.

Voortgang planontwikkeling De Blaricummermeent
 Geluidoverlast A27: zoals in het vorige overleg is aangegeven is er onderzoek uitgevoerd naar deze
geluidoverlast. De informatiebrief die hierover verschenen is, is ook gedeeld met de Klankbordgroep.
De afgelopen maanden is een deel van het scherm gedemonteerd. Dit heeft te maken met een bedrijf
dat de achtergevel van haar nieuwe pand onderdeel laat uitmaken van het scherm (reclame
doeleinden). Dit is volgens het bestemmingsplan toegestaan.
 Schutsluis: Rob geeft een korte toelichting: de belangrijkste herstelwerkzaamheden zijn inmiddels
afgerond waardoor de sluis momenteel weer operationeel is. Wel dienen er nog enkele
werkzaamheden te worden uitgevoerd maar zoals het er nu naar uitziet is de sluis in april 2020 weer
volledig up en running.
 Voortgang realisatie dpl. D: komende weken worden de tijdelijke bouwwegen opgeknapt. De planning
van het definitief woonrijp maken is afhankelijk van start bouw op de laatste vrije kavels. Naar
verwachting zal er in het najaar 2020 worden gestart met het woonrijp maken. In het verlengde van de
Zuiderzeedreef zal er een calamiteitenroute worden aangebracht via het fietspad Gooimeerkade
aansluitend op de gemeente Huizen.
 Voortgang realisatie dpl. E: planvorming gaat moeizaam omdat RWS afgelopen jaar, zonder overleg,
haar beleid m.b.t. drijvende woningen in rijkswateren had bijgesteld. Inmiddels wordt voor Blaricum
een uitzondering gemaakt m.b.t. deze max. 22 drijvende woningen. Nu RWS (als beheerder van het
water) overstag is kan de gemeente het overleg opstarten met het Rijksvastgoedbedrijf. Zij zijn feitelijk
eigenaar van het water.
 Voortgang realisatie dpl. G1 t/m G3: deelplan G1 is inmiddels bouwrijp. Deelplan G3 is naar
verwachting eind van dit jaar bouwrijp. Met het bouwrijp maken van Deelplan G2 zal naar verwachting
volgend jaar zomer worden gestart.
 Archeologie en erfgoed: de gemeenteraad is akkoord met het idee van de QR-bordjes en heeft het
benodigde budget geaccordeerd. Projectbureau is momenteel bezig met de voorbereidingen. D.w.z. de
productie van de QR-borden en het aanpassen van de bijbehorende website.
 Strand Voorland: het tijdelijke strandpaviljoen is inmiddels weggehaald, maar keert mogelijk volgend
jaar weer terug. Eveneens als een tijdelijke functie. Doel is nog steeds om een permanente (grotere)
strandpaviljoen te plaatsen maar de vergunningaanvraag hiervoor stuit op bezwaren van de
natuurbelangenorganisatie Vrienden van het Gooi (VvG). Het conflict heeft te maken met het toestaan
van recreatieve functies in relatie tot natuurbescherming.
 Stikstofdepositie: de gemeente heeft alle belanghebbenden geïnformeerd over deze problematiek
alsmede ook hoe e.e.a. opgelost kan worden. De verwachting is dat deze problematiek geen gevolgen
heeft voor de ontwikkeling van De Blaricummermeent, maar dit dient wel volgens de wet te worden
aangetoond voordat nieuwe omgevingsvergunningen worden afgegeven.
 Pfas: het gronddepot langs de Deltazijde is onderzocht op Pfas. Deze grond kan binnen de locatie
worden hergebruikt, bijvoorbeeld (na goedkeuring van RWS) in de grondwal langs de A27.

5.

Rondvraag
 Anne-Marie L: er is sprake van een nogal donker stukje in de buurt van de brug. Zou dit opgepakt
kunnen worden? Ja, het Projectbureau pakt dit op.
 Anne-Marie L: wellicht een idee om de Historische Kring te betrekken bij het aanpassen van de website
in het kader van archeologie en cultuurhistorie.
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6.

Saskia/Anne-Marie L: aandacht voor de aanschaf/plaatsing van de Japanse Notenboom; belangrijk is
om te weten of je een ‘mannetje’ of een ‘vrouwtje’ hebt aangeschaft omdat één van de twee een
onaangename stinkende vrucht produceert. Projectbureau pakt dit op.
Saskia: kunnen, in de aanloop naar de kerstdagen, de bruggen in De Blaricummermeent weer worden
aangelicht? Ja, het Projectbureau pakt dit op.

Sluiting
 De vergadering wordt gesloten en een ieder wordt bedankt voor zijn/haar inbreng.

Klankbordgroep De Blaricummermeent (2017/2018):
 Saskia Struiksma
06 – 45 31 06 79
 Arjen te Nuyl
06 – 52 33 89 33
 Anne Marie Lakenman
06 – 20 33 62 51
 Moos Bulder
06 – 38 82 34 43
 Anne-Marie Kennis
06 – 12 41 68 99
 John Fray
06 – 53 24 51 73
 Rob Hoksbergen
06 – 21 27 11 85
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