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Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten Baarn, Hilversum en Laren

Blaricum/Huizen, 27 oktober 2015.

Onderwerp: Ontwikkelingen in het groen ten oosten van Hilversum
Ons kenmerk: VVG/HH/15.024

Geachte college,
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG), die zich al 80 jaar inzet voor een groen en leefbaar
Gooi en omstreken, maakt zich – mede erop geattendeerd door onze leden – steeds meer zorgen
over ontwikkelingen in het groen ten oosten van Hilversum: de corridor Hilversum-Baarn-EemnesLaren en omstreken.
Het herstel van de stuifzanden ten oosten van Hilversum en van het Laarder Wasmeer zijn, met de
aanleg van een aantal ecoducten, positieve ontwikkelingen voor het Gooi en de groenverbindingen
daarbinnen. Ook kan de VVG zich vinden in de manier waarop – na intensief overleg – invulling
gegeven wordt aan de bebouwing van de nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve en de Monnikenberg, met
behoud van de groene corridors.
Maar er zijn in die omgeving ook meerdere ontwikkelingen gaande waarover de VVG zich zorgen
maakt. Te noemen zijn het plan voor een crematorium op Larens grondgebied, voor een
welnesscomplex in het groen op Baarns grondgebied, de uitbreiding/wijziging van een grote
boomkwekerij, de steeds intensievere bebouwing bij de zorgcentra zoals Sherpa, enzovoort.
Door de complexe gemeentelijke gebiedsindeling in dit gebied staan deze ontwikkelingen bij diverse
gemeenten op de agenda. De berichtgeving in de pers over de ergernis van Baarn over het gebrek
aan overleg over de Larense plannen voor een crematorium bevestigt de vrees van de VVG dat het
ontbreekt aan een door betrokken gemeenten overeengekomen integrale visie op dit gebied
waaraan al deze ontwikkelingen kunnen worden getoetst.
De VVG vreest dat met deze ontwikkelingen het groene karakter van het gebied nu hier, dan daar, zal
worden aangetast en vervolgens verloren zal gaan. De ecoducten zullen dientengevolge geen rol
meer kunnen vervullen als verbindingsschakels tussen de diverse groene corridors.
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Aangezien het behoud van het groen in dit gebied in het belang is van alle omliggende kernen
verzoeken wij u om samen met de buurgemeenten tot een integrale gebiedsvisie te komen, waarbij
het behoud van het groene karakter van het gebied (en dus van het Nationaal Natuurnetwerk)
voorop staat.
Het bestuur van de VVG ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Vereniging van Vrienden van het Gooi,

wg

mr. J.G. Jorritsma, voorzitter

L. Mak, secretaris

Kopie: bestuur regio Gooi & Vechtstreek
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