Hilversum, 5 juli 2014

Vereniging Vrienden van ’t Gooi (VVG): Gemeente maakt rommeltje van Anna’s Hoeve

VVG DIENT WOB-VERZOEKEN IN BIJ GEMEENTE EN OVERWEEGT BEROEP
De Vereniging van Vrienden van ’t Gooi (VVG) vindt dat de gemeente Hilversum “een rommeltje”
maakt van de procedures rond natuurgebied Anna’s Hoeve. De vereniging, met bijna 1.300 leden,
heeft daarom twee Wob-verzoeken ingediend bij de gemeente om alle informatie boven tafel te
krijgen. Ook heeft de VVG kritisch gereageerd op de inrichtingsvisie Anna’s Hoeve en overweegt men
in beroep te gaan tegen het besluit om de Weg over Anna’s Hoeve niet te verleggen en tegen het
bestemmingsplan dat de komst van een clubhuis voor een scoutinggroep mogelijk maakt.
“Hilversum blijft er een rommeltje van maken”, aldus Johan Jorritsma, vice-voorzitter van de VVG. “Er
worden steeds opnieuw deelbesluiten genomen, zonder de samenhang van alle ontwikkelingen in dit
kwetsbare gebied goed te bekijken.” Jorritsma doelt op de busbaan door Anna’s Hoeve, op het besluit
om de Weg over Anna’s Hoeve niet te verleggen, op de inrichtingsvisie die is opgesteld voordat de
natuuronderzoeken gereed zijn en op de plotselinge komst van een scoutinggebouw.
Scouting
“Telkens worden onze suggesties afgewezen omdat zaken koste wat kost doorgedrukt moeten worden.
Neem de scouting: daar praat de gemeente drie jaar mee voor men dit naar buiten brengt en dan is
ineens nergens tijd meer voor. Daarom willen we nu van het college weten welke locaties er zijn
onderzocht en waarom is gekozen voor de huidige. Dat willen we ook weten omdat we ernstig
overwegen om beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan”, aldus de vice-voorzitter.
Weg over Anna’s Hoeve
De VVG heeft zich ook gekeerd tegen het besluit dat de Hilversumse raad in oktober nam om de Weg
over Anna’s Hoeve niet te verleggen. Jorritsma: “Van de gemeenteraad willen we weten op basis van
welke gegevens en onderzoeken men dit heeft besloten. Ook tegen dit besluit gaan we mogelijk beroep
aantekenen.” VVG tekende in november 2013 al bezwaar aan en hoewel de raad daar op 4 juni over
besloot, heeft de VVG formeel nog steeds geen bericht ontvangen.
Eerder was afgesproken dat met de busbaan ook de Weg over Anna’s Hoeve langs het spoor zou
worden gelegd. “Natuur, recreatie en bereikbaarheid zouden dan prima samen gaan”, meent Jorritsma.
“Maar in oktober veegt de raad dit ineens van tafel. Zonder argumenten en zonder nieuw onderzoek.
Met de natuur als kind van de rekening. En nu blijkt uit de Inrichtingsvisie dat dit ook funeste gevolgen
heeft voor de recreatie. Daarom moet de Weg over Anna’s Hoeve terug op de agenda. Verleg die weg!”
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