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Geachte heer Bannink, 

 

 

Op 24 november heeft u de colleges en gemeenteraden gevraagd om input voor een Manifest van 

de Utrechtse gemeenten 2023. Hierbij ontvangt u de input vanuit Baarn. 

 

Samenwerking / ondersteuning 

Als eerste willen we de waardering uitspreken voor de bereikbaarheid, open houding en korte lijnen 

met de huidige GS. We hopen dat dit ook in de nieuwe collegeperiode het geval zal zijn. 

 

De bestuurlijke en ambtelijke drukte lijken daartegenover, vooral in het ruimtelijk domein, hand over 

hand toe te nemen. Nieuwe plannen moeten op alle niveaus (gemeente, regio en provincie) op 

elkaar afgestemd worden. Zeker voor kleinere gemeenten is dit nauwelijks uitvoerbaar. 

Voorbeelden zijn op het gebied van verkeer gemeentegrens overschrijdende plannen zoals Poort van 

Baarn maar ook alle verschillende plannen voor de fietsinfrastructuur. En op het gebied van ruimte 

de overlappende omgevingsvisies, de  RES en Groen groeit mee. We hebben hierop 2 oproepen aan 

de provincie. 

We roepen de provincie op om op dit vlak meer te faciliteren en minder te reguleren. 

We roepen de provincie op vooral de nadruk te leggen op de uitvoering van bestaande plannen, 

boven het starten van nieuwe plannen. 

 

 

Mobiliteit 

In het algemeen vragen we aandacht voor de verkeersveiligheid op provinciale wegen. Dit is moment 

ook in het nieuws wegens oplopende aantallen verkeersslachtoffers. In het bijzonder noemen we de 

Amsterdamsestraatweg (N221). Deze is niet alleen druk, maar nodigt ook uit tot hard rijden. Dat is 

nu al een probleem voor de bewoners van de Van Reenenlaan en omgeving. En wordt straks nog 

nijpender met toenemende bezoekersaantallen aan Paleis Soestdijk. 

 

We zien dat het openbaar vervoer (ook in de provincie Utrecht) steeds verder wordt uitgekleed. 

Zeker nu na Corona. Wij pleiten ervoor om het OV juist naar kleine kernen (zoals Lage Vuursche) en 

voorzieningen in stand houden of zelfs te verbeteren. 

 

 

 
 Aan Drs. P.W. Bannink 
 p.bannink@nieuwegein.nl 

 
 

inlichtingen bij 

 

Erik van Loon 

doorkiesnummer 06-34138980 

uw kenmerk  

ons kenmerk  

datum 10 januari 2023 

onderwerp Input voor Manifest Utrechtse gemeenten 
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Ook zien we kansen om de (parkeer)druk op recreatiegebieden te verminderen als zij beter 

bereikbaar zijn via het OV 

Daarnaast hechten we belang aan verbetering van landelijke OV-lijnen. Voor ons met name de 

verbinding naar Oost-Nederland (spoor Amsterdam – Hengelo) en tussen Amersfoort en Almere. 

 

Vanzelfsprekend rekenen we erop dat bestaande ontwikkelingen doorgaan. Denk hierbij aan de 

Poort van Baarn en de doorfietsroute(s). 

 

 

Veiligheid 

Op het gebied van veiligheid is ondermijning een gemeentegrens overstijgend en groot 

maatschappelijk en bestuurlijk probleem. Wij hopen dat de Provincie dit als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid blijft zien en dat we daarin als één overheid op blijven trekken. 

 

 

Groen en natuur 

Het belang van (robuuste) natuur is groot. Dit overstijgt de reeds genomen initiatieven voor een 

ringpark Utrecht. Dit belang gaat ook over ecologie, grondwaterpeil, klimaatadaptatie en 

biodiversiteit. Ofwel de intrinsieke waarde van natuur en niet enkel voor recreatie. 

Zeker met de toenemende behoefte aan recreatie leidt dit tot een behoefte aan “groen groeit mee”! 

 

“Groen groeit mee” behelst naast de groei aan robuuste natuur ook groei van natuurbeheer en 

recreatie. De druk op onze natuur is enorm en gaat alleen nog maar toenemen. Gemeente en 

landgoedeigenaren moeten samen met de provincie optrekken om de natuur te versterken en 

recreatiedruk te spreiden. 

 

Naast de klimaatadaptatie voor het buitengebied is ook de binnenstedelijke klimaatadaptatie de 

komende jaren van groot belang. Dit geldt voor alle gemeenten. Hoe versnellen we met elkaar dit 

proces? De Provincie zou hierin kunnen faciliteren. 

 

 

Duurzaamheid 

Het verduurzamen van monumenten is in alle gemeenten een hot topic. Elke gemeente buigt zich 

over de belangenafweging van verduurzaming versus behoud van monumentale waarde. Kan de 

provincie daar iets in betekenen?  

 

Er wordt een groot beroep gedaan aan onze inwoners om (hun huizen) te verduurzamen. Voor veel 

mensen met lagere inkomens is dat lastig realiseerbaar. De provincie zou hierin kunnen 

ondersteunen door het beschikbaar stellen van fondsen voor verduurzaming van woningen voor 

inwoners die dit zelf niet kunnen. 

 

Warmtetransitie is een complex vraagstuk. Verschillende woonomgevingen vragen verschillende 

oplossingen. Nu werken 26 gemeente allemaal aan deze oplossingen. Bovendien hebben sommige 
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oplossingen, zoals aquathermie, impact op andere gemeenten of bestuurslagen. Het kan (met name 

ook de kleinere gemeenten) veel winst opleveren als de provincie hierin een faciliterende rol oppakt. 

 

 

Maatschappelijk middenveld 

Door inflatie en stijging van energieprijzen staan veel maatschappelijke organisaties 

(sportverenigingen, cultuurpodia en -organisaties, enz…) onder druk. We zien dat sommige 

provincies in dit gat springen. We zouden het passend vinden als ook de provincie Utrecht hier een 

rol in zou nemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Baarn, 

 

 

 
drs. C.E. Creveld      M.A. Röell 

gemeentesecretaris     burgemeester 

 

 

 

 

 

CC aan gemeenteraad. 
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