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WESTERGASFABRIEK

MBEG

Soestdijk
terug naar het Rijk?
Het zal toch niet dat onze vorstelijke groene omgeving met schone lucht, rust en ruimte verdwijnt! Als burgers en belangengroepen zijn wij bezorgd over de megalomane plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep
(MBEG) en het Baarnse college van B&W (VVD, D66, CDA en CU) zoals beschreven in het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) Landgoed Paleis Soestdijk (zie https://baarn.raadsinformatie.nl/vergadering/690820/).
Wij roepen de gemeenteraad in Baarn op om de goede kritiek uit het eindadvies van de klankbordgroepen en
de randvoorwaarden van de motie 17 april 2019 van de gemeenteraad op te laten nemen in een NIEUW volledig en transparant VOBP. Deze zijn:

1.

Woningbouw uitsluitend toe te laten op het voormalige terrein van de Koninklijke Marechaussee.

Geen onnodige kap van 1,5 ha eeuwenoud bos voor 15 meter hoge flatgebouwen tot aan de Hilversumsestraatweg, waardoor de ecologische verbinding tussen Paardenbos en Baarnse bos verdwijnt. Ruimtelijk en financieel zijn deze 10 flats
niet nodig, MBEG maakt hierop 35 miljoen winst en heeft 21 miljoen nodig!

VAN BORREBOS NAAR
APPARTEMENTGEBOUWEN?

2. Verkeersonderzoek uitbreiden naar de effecten van ruim 700.000 bezoekers (1,4 miljoen v.v.) van de
Amsterdamsestraatweg tot de Escherrotonde! Worden Baarn en Soest dadelijk onbereikbaar? Krijgt u dadelijk last
van uitlaatgassen, sluipverkeer, parkeer- en geluidsoverlast? Wordt uw vorstelijke omgeving een pretpark omgeving?

AMSTERDAMSESTRAATWEG
NU EN STRAKS?
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3. Nooit meer dan 40 dagen grote evenementen, waarvan 12 met lawaai (al erg genoeg).
Naast deze grote evenementen mag MBEG IEDERE DAG evenementen tot 500 personen organiseren met versterkt geluid; op
de Parade, het Paleis en het natuurgebied de Hertenkamp! Verbiedt versterkt geluid en beperk deze feesten tot 250 personen.

4. De goede kritiek uit het eindadvies van de klankbordgroepen overnemen.
De klankbordgroepen zijn in het leven geroepen om te adviseren over het traject. De goede kritiek uit eindadvies én de
motie van 17 April 2019 zou het uitgangspunt moeten zijn voor de nieuwe versie van het voorontwerpbestemmingsplan.

5. Geen parkeerterrein in het natuurgebied naast de Praamgracht.
Aan de zuidkant van Baarn ligt een belangrijke ecologische verbinding (Groene Contour) die het Paardenbos en Baarnse
bos verbindt met onze prachtige Eemvallei. Deze Groene Contour ligt tussen de Koningslaan en de Praamgracht. Volgens
provinciale plannen zou deze moeten worden omgevormd tot natuurgebied maar in het voorliggende plan kan het weiland
naast de historische Koningslaan 80 dagen ingehuurd worden als parkeerterrein voor 1930 auto’s per dag. Wij willen dat de
provinciale plannen worden uitgevoerd.

MBEG

6. En als later de kosten tegenvallen, nog meer woningen, evenementen en OZB?
Wilt u niet weten wat er dan gebeurt? Wordt er dan nog meer bos gekapt voor nog meer woningen? Of OZB omhoog of?
De exploitatie is bekend bij B&W. Wij verzoeken die openbaar te maken zodat de burgers van Baarn precies weten waar zij
aan toe zijn en welke garanties er zijn voor de renovatie.
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Deze brief wordt onderschreven door de volgende belangengroepen en besturen van de volgende verenigingen en stichtingen:
Stichting De Parel van Baarn deparelvanbaarn@gmail.com
Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) www.eemvallei.nl
Vereniging Vrij Polderland (VVP) www.vrijpolderland.nl
Vrienden van het Borrebos
Buurtcollectief Baarn-Soest

