Soest, 10 December 2017
Onderwerp: Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort
Aan:

College B&W en Gemeenteraad Soest
Postbus 2000
3760 CA Soest

CC:

Lokale media
Bestuur VVP

Geacht college en raadsleden,

Op de a.s. raadsbijeenkomst van 14 December wordt Uw mening gevraagd over de Regionale
Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RVV). De opstellers van deze visie baseren zich onder
meer op een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Dit instituut kan de
waarde waarschijnlijk goed bepalen van de vastgoedmarkt, de woningmarkt en de
infrastructuur maar lijkt in de visie geen waarde toe te kennen aan de natuur en het open
landschap, de kwaliteiten die het Rijk en de vele inwoners van Soest en de wijde omgeving
zo waarderen.
De RRV informeert de raadsleden en de inwoners van de gemeenten Soest, Amersfoort,
Baarn, Eemnes, Bunschoten, Leusden, Barneveld, Nijkerk en Woudenberg waar na 2030
grootschalige woningbouw gerealiseerd zou kunnen worden. Daarnaast oppert de RRV dat er
wel een nieuw treinstation voor Baarn/Soest aangelegd kan worden in onze polder op de
spoorlijn Hilversum-Amersfoort. Op pagina 1 van de RRV is al een gestippelde cirkel
getekend rond dat station als gebied voor woningbouw (zie pijl op kaart in bijlage).
Als Vereniging Vrij Polderland roepen wij U op om een tegengeluid te laten horen namens de
vele inwoners van Soest die vinden dat de Eemvallei en de Eempolder vooral groen moeten
blijven inclusief de landschappelijke fraaie zone tussen de spoorlijn Baarn-Amersfoort en de
bebouwing van Soest. Niet voor niets is dit gebied door het Rijk aangewezen als nationaal
landschap Arkemheen-Eemland.
Wij roepen U, namens onze leden, op om dit plan van de RVV voor wat betreft Soest af te
wijzen en dit de opstellers van de RVV duidelijk te maken. Wij roepen U tevens op om
maatregelen te treffen om het huidige polderlandschap te beschermen voor de komende
generaties. Veel natuurorganisaties, waar de inwoners van de hierboven genoemde gemeenten
lid van zijn zullen U steunen om dit gezamenlijk en in overleg mogelijk te maken.
Soest is er voor al haar inwoners en niet voor buitenstaanders die slechts uit zijn op geldelijk
gewin ten koste van de leefkwaliteit in Soest.

Namens het bestuur van de Vereniging Vrij Polderland
R.H. van Motman

Voorzitter VVP

Bijlage: Ontwikkelingsplan van de RRV (pagina 1 uit dit plan)

