Inspraakreactie RTG Blaricum van 11 april 2017 Vrienden van ‘t Gooi
Onderwerp: beheer Voorland Stichtse Brug
1. Motto: Wetten maken is goed voor de natuur maar handhaven nog beter!
2. In maart 2016 boden wij u ons rapport Natuurwaarden van het Voorland Stichtse Brug aan.
Daaruit blijkt dat het Voorland Stichtse Brug een natuurparel is; tientallen beschermde en
bijzondere planten en diersoorten in een klein gebied. Een zeer bijzonder natuurgebied in het
Gooi. Een gebied dus om te koesteren en voorzichtig mee om te gaan.
3. In het rapport wezen u er al op dat het beheer van dit afgelegen gebied door de gemeente en de
eigenaar SBB te wensen overlaat. Er gebeurt van alles wat niet hoort of het daglicht niet kan
velen. Ook het toezicht op het gebruik van het surfstrand lijkt tekort te schieten.
4. Wij illustreren dat op basis van onze waarnemingen de afgelopen jaren.
5. Eerst vormen van illegaal gebruik :
 Vele open vuren en barbecues terwijl dat volgens de APV tussen 1 april en 1 oktober
verboden is : o.a. in het oostelijk deel van het surfstrand (deelgebied 2) waar de beschermde
parnassia nu nog in grote aantallen groeit en bloeit;
 paarden en honden zijn tussen 1 april en 1 oktober verboden in het gebied. Buiten die
periode mogen honden alleen aangelijnd. Geen hond en al helemaal geen eigenaar die zich
eraan houdt. Op 8 januari was er zelfs een hondentraining.
 Er wordt regelmatig gecrost met motoren, quads en mountainbikes ook door de kwetsbare
gedeelten: greppels aangelegd door SBB helpen niet en slagbomen worden opgestookt in de
open vuren. Het strand is officieel alleen voor wandelaars.
 Er worden paintballwedstrijden gehouden;
 In de zomer 2016 was het een hotspot voor het Pokemonspel met een grote groepen
mensen en verkeersproblemen;
 Er worden plastic tassen met drugsafval gedumpt en in 2015 was zelfs een hennepkwekerij
die elektriciteit aftapte van de wegverlichting van de A27; creativiteit kan men de daders niet
ontzeggen
 Storten van zwarte grond door nota bene de gemeente zelf een jaar geleden. Op verzoek van
de eigenaar SBB is dat weer verwijderd.
 Bij de jaarlijkse open dag van de reddingsbrigade met gelukkig altijd veel belangstelling staan
vele auto’s geparkeerd in het kwetsbare deel boven op de wortels van de daarvoor
gevoelige abelen;
 Ook natuurliefhebbers gingen in de fout: in 2014 is een man uit Huizen betraptbij het
uitsteken van beschermde orchideeën. Die is door de rechter veroordeeld tot een boete van
€750,6. Dan de vergunningverlening:
Health Center Fit uit Blaricum (HCF) organiseert sinds 2015 rond de jaarwisseling een
nieuwjaarsduik: een evenement met jaarlijks honderden deelnemers, luide muziek en open
vuren.
Voor die van 2016 heeft de gemeente de vereiste AVP-vergunning verleend met daarin
voorschriften i.v.m. de Zondagswet en over opruimen van afval e.d. Geen voorschriften over het
kwetsbare oostelijk deel van het strand. In 2016 ruim 200 deelnemers a € 5 pp ;opbrengst HCF
7. Voor de duik van januari 2017 deed Health Center Fit alleen een meldingengunningsaanvraag.
Volgens de APV kan dat voor evenementen met minder dan 100 deelnemers. De vergunning is
dan legesvrij (€152)en er mag voor 13 uur geen muziek worden gebruikt. Verder geen
voorschriften opgenomen. 8 januari 2017 verschenen er echter 290 deelnemers! Er waren 5
open vuren, muziek via luidsprekers en 12 auto’s op het strand geparkeerd. Alles in strijd met de
APV. De gemeente heeft achteraf HCF benaderd over het feit dat ze gewoon belazerd waren met
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de verstrekte informatie op basis waarvan de melding was afgehandeld. HCF wist toch beter op
basis van de ervaringen van de jaren daarvoor.
Opmerkelijk is ook dat de gemeente in 2016 en 2017 de eigenaar SSB niet heeft geïnformeerd.
Erg belangrijk zeker nu het evenement steeds plaatsvind op het meest kwetsbare deel van
recreatiestrand! Dat zou SBB niet goed hebben gevonden i.v.m. de beschermde planten.
VVG vindt dat dit anders moet. Er moeten duidelijke afspraken komen tussen de gemeente en
SBB over het beheer van het strand. In de vorm van een nieuw beheerscontract. En die afspraken
moeten vervolgens ook gehandhaafd worden. VVG heeft daarover al met SBB gesproken.
Ook verwachten we dat de gemeente bovenop de vergunningverlening zit en die afstemt met
SBB , zodat er in de voorwaarden ook rekening wordt gehouden met de kwetsbare
natuurwaarden.
Tot slot nog het hondenbeleid: onduidelijk is waarom het verbod op honden tussen 1 mei en
1oktober is gesteld. Daardoor kunnen de honden en paarden juist in het broedseizoen door het
gebied struinen. Aanpassing is nodig
De Vrienden rekenen ook voor het Voorland op de gemeente Blaricum die zegt de natuur en het
groene karakter zo belangrijk te vinden. Of geldt ook hier natuur is leuk maar moet vooral niet in
de weg liggen
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