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VVD Baarn Geen informatie Geen informatie Geen informatie Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom 
blijven we ons inspannen voor herstel en behoud 
van de natuur, realistisch natuurbeleid en de 
versterking van biodiversiteit. 

We zijn voorstander van duurzame energieopwekking 
door zonnepanelen op daken (ook van gemeentelijke 
gebouwen), op overkappingen van parkeerterreinen, op 
bedrijventerreinen en in de geluidsschermen langs de A1. 
Grootschalige(r) opwek van duurzame energie vindt 
plaats elders in de regio. Dus geen (grootschalige) 
windmolenparken en zonneweiden in onze kwetsbare 
natuur. 

Als VVD willen we graag dat de gemeente blijft 
stimuleren dat bedrijven die nu in woonwijken 
zijn gevestigd naar onze bedrijventerreinen 
verhuizen. De vrijkomende terreinen, de 
zogenoemde inbreidingslocaties, kunnen 
vervolgens worden bestemd voor woningbouw. 
Mogelijk ook appartementen boven het Meander 
Medisch Centrum in het Maarschalkbos

De VVD staat positief tegenover uitbreiding en 
versterking van de bedrijvigheid op de Noordschil 
en de Drie Eiken. 

Verkiezingsprogramma, 
gesprek

CDA Baarn Buiten de bebouwde kom koesteren wij onze bossen en open 
ruimten die dit deel van de Utrechtse Heuvelrug kenmerken. Deze 
natuur is een verzamelplaats van biodiversiteit. Het draagt bij aan 
onze volksgezondheid, zijn oases van rust in onze gejaagde 
samenleving. Het is onze verantwoordelijkheid onze natuur te 
beschermen voor toekomstige generaties. Daarom willen we 
werken aan een lange termijn natuurvisie voor de gemeente 
Baarn. Hierin moet ook meegenomen worden dat Baarn op 
termijn kan uitbreiden voor wonen of werken, maar alleen als dit 
gepaard gaat met het robuuster maken of creëren van natuur 
elders in onze gemeente, en in samenspraak met de provincie 
Utrecht en terreinbeherende organisaties en natuurorganisaties.

Geen informatie Boeren worden niet genoemd Baarn is aantrekkelijk voor bezoekers. Daar mag 
ook wat voor teruggevraagd worden. Een 
evenementenbelasting en betaald parkeren in 
recreatieve gebieden waar de parkeerdruk het 
grootst is, zijn wat ons betreft reële opties om 
kosten te dekken en bezoekers- en 
verkeersstromen te beheersen

Bij het grootschalig opwekken van energie wil het CDA 
Baarn dat er sprake is van inwonerparticipatie, 
bijvoorbeeld door minimaal 50% van deze voorzieningen 
lokaal eigendom te laten zijn. Grond in Baarn is schaars. 
Wij willen daarom dat er zo veel mogelijk ‘dubbel 
gebruik’ van grond is, bijvoorbeeld door het overkappen 
van parkeerterreinen met zonnecollectoren of door 
zonnepanelen-fietspaden. Kleinere dakoppervlakken, 
zoals bijvoorbeeld bij bushokjes, worden zo veel mogelijk 
voorzien van sedumdaken. De technische mogelijkheden 
met betrekking tot het opwekken van energie uit 
wegdekken, perrons, fietspaden, etc. nemen in hoog 
tempo toe. 

De al jaren durende leegstand in de Meander-
gebouwen is maatschappelijk onverantwoord. 
De gemeente spant zich in om deze locatie 
geschikt te maken voor woningbouw. De nieuwe 
gebouwen hebben niet meer oppervlakte dan de 
huidige bebouwing, inclusief het enkele jaren 
geleden gesloopte zusterhuis. De 
benedenverdieping van het hoofdgebouw blijft 
een goede plek voor gezondheids- en 
welzijnsvoorzieningen. Het Maarschalksbos zelf 
blijft onaangetast. 

Het ‘kernwinkelgebied’ 
(Laanstraat/Brink/Brinkstraat) zal compacter 
moeten worden. In het kernwinkelgebied zorgt 
de gemeente voor voldoende openbare en 
opengestelde toiletvoorzieningen. 

Verkiezingsprogramma

VoorBaarn De gemeente Baarn is uniek met water, hei, bossen, polder, 
parken, wintertuin, kastelen en paleis. 

Geen informatie In Baarn laten we niet toe dat boeren onteigend 
worden. Niet voor natuurcompensatie en ook 
niet voor klimaatdoeleinden als 
windmolenparken of zonneweides. Mocht de 
noodzaak er toch zijn om een boer te 
onteigenen of via de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (Wvg) een claim te leggen, dan 
moet daar een zeer gegronde reden aan ten 
grondslag liggen, die vervolgens aan de 
gemeenteraad voorgelegd dient te worden. 

Geen informatie Geen zonneweides op agrarische grond. Wel focus op 
andere oplossingen, energiebesparing en hergebruik. 
Wanneer er toch gekozen wordt voor zonneweides voor 
het opwekken van duurzame energie, dient Baarn 
tenminste 50% eigenaar te worden, zoals vastgelegd in 
het klimaatakkoord.

Een van de belangrijkste locaties die in beeld is 
om te bouwen is de Baarnse Zoom. Deze strook 
tussen de snelweg A1 en de 
Geerenweg/Drakenburgerweg is goed geschikt 
voor het bouwen van woningen, mits de 
gezondheidsnormen niet overschreden worden. 
Er zijn mogelijkheden om verschillende locaties 
voor ouderenzorg te verplaatsen naar het 
hoofdgebouw van het ziekenhuis en de 
vrijkomende grond, bijvoorbeeld Santvoorde, te 
gebruiken voor woningbouw.

De bedrijventerreinen De Noordschil en de Drie 
Eiken zijn en blijven dan ook bedrijventerreinen, 
zonder bewoning.

Speerpunten op website

D66 Baarn Geen informatie Vergroten van de biodiversiteit Geen informatie D66 wil dat de gemeente gaat onderzoeken of 
de sportvelden aan de Geerenweg naar de rand 
van Baarn kunnen verhuizen, nabij het Baarnsch 
Lyceum. Dat is in de polder.

Natuurvriendelijke zonneweiden stimuleren volgens de 
uitgangspunten van het ‘Uitnodigingskader zonne- en 
windenergie’ in de groen gemarkeerde gebieden (langs 
de A1), met uitzondering van de omgeving Praamgracht. 
een heroriëntatie op de mogelijk inzet van windmolens 
van beperkte omvang. De benodigde ruimte voor 
windmolens is veel kleiner dan voor zonneweides. Er 
lijken kansen te zijn voor windmolens tot maximaal 35 
meter.

Bouwen in parkachtige omgeving waarbij 
parkeerplaatsen uit zicht zijn. Het huidige 
Borrebos zou omgevormd kunnen worden van 
een verwaarloosd productiebos naar een mooi, 
goed beheerd biodivers parkgebied

We blijven stimuleren dat bedrijven vanuit het 
centrum naar de bedrijventerreinen aan de 
randen van Baarn gaan. 

Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Baarn Geen informatie Geen informatie Boeren worden niet genoemd Geen informatie Kiezen voor schone energie heeft ook gevolgen. Als 
zonneweides nodig zijn, dan ligt er op z’n minst óók een 
plan om zoveel mogelijk daken in Baarn vol te leggen 
met zonnepanelen. Als er tóch zonneweides nodig zijn, 
dan worden ze zorgvuldig in het landschap ingepast. Wij 
laten de mogelijkheid open om in Baarn 1 of 2 
windmolens te bouwen waar het omwonenden 
aantoonbaar niet schaadt.

De ChristenUnie wil doorgaan met het beleid 
om tot 2030 1.000 nieuwe woningen te 
bouwen. In Baarn zoeken we eerst naar 
beschikbare ruimte binnen het dorp. Pas als al 
die ruimte bezet is, wijzen we eventueel 
nieuwe bouwgrond aan buiten de bebouwde 
kom. Onderzoek daarnaar moet nu al starten, 
want ontwikkeling duurt anders veel te lang. 
Dat betekent ook dat we - waar dat kan - hoger 
bouwen dan we gewend zijn. Ook op het 
ziekenhuisterrein is bouwen mogelijk.

Het uitplaatsen van kleine industriële bedrijfjes 
uit het dorp naar de Noordschil of De Drie Eiken 
geeft ook ruimte voor koopwoningen.

Verkiezingsprogramma

GroenLinks Baarn De ondergrondse waterstromen gaan in de richting van de 
Eempolder. Als daar een hogere waterstand wordt aangehouden 
en minder wordt bemalen, zal dat ten goede komen van de 
grondwaterstanden op de zandgronden. Behoud en nieuwe 
aanplant van bomen is een manier om water vast te houden. We 
pleiten ervoor om met het Waterschap en de gemeente Eemnes 
in gesprek te gaan over de Eempolder. Er moet op worden 
aangedrongen om in de lente een groter gebied nat, drassig te 
houden en in de zomer minder te bemalen. Groene natuur vangt 
ook CO2 af en zorgt voor een betere luchtkwaliteit. Wij willen dat 
er maatregelen worden genomen die de afname van 
biodiversiteit tegengaan en het dierenwelzijn beschermen. We 
vinden dat ‘groen’ een prominente plaats moet innemen in de 
lokale Omgevingsvisie en bij gemeentelijke aanbestedingen. De 
ecologische waarde van onze landschappen en natuur moet 
worden hersteld door landschapshervormingen.

Er is immers nog maar 15% van de 
oorspronkelijke hoeveelheid biodiversiteit over 
in Nederland, een verlies dat in ons land 
aanzienlijk groter is dan in Europa en de wereld. 
Meer dan een derde van de soorten in 
Nederland zijn ook nog eens met uitsterven 
bedreigd. In het weidevogelgebied zal bij het 
bermbeheer samengewerkt worden met 
bijvoorbeeld de agrarische natuurvereniging 
(=Collectief Eemland).

Baarn stimuleert, samen met de 
buurgemeenten en natuurorganisaties, actief de 
innovatie in de landbouw. De gemeente helpt 
boeren met de omschakeling naar natuurlijke 
landbouw. 

De bossen bij Lage en Hoge Vuursche en de 
NNN-gebieden staan onder druk. Toenemend 
toerisme, steeds meer vrijetijdsbesteding en 
horeca verstoren de rust. Wij willen vanaf nu 
stoppen met weer nieuwe activiteiten in de 
bossen toe te staan. We willen in regionaal 
verband drie typen gebieden aanwijzen: 1. 
Gebieden waar alles gericht wordt op 
natuurbehoud, waar flora en fauna niet 
gestoord mogen worden en waar geen plaats is 
voor recreatie.
2. Gebieden waar het huidige toerisme mag 
blijven, maar niet worden uitgebreid.
3. Gebieden waar voor bedrijfsvoering een 
beperkte verruiming en vernieuwing kan worden
toegestaan.

De gemeente moet uiterlijk 2028 80% van de 
warmteplannen voor de wijken gemaakt én uitgevoerd 
hebben. Vergemakkelijken vergunningentraject: 
basishouding"ja,mits" en niet 'nee, tenzij'. 
Zonnepanelen willen we vooral geplaatst hebben op 
daken, land langs de snelweg (A1) en het spoor, het 
buitengebied, met uitzondering van kwetsbare 
natuurgebieden. De gemeente moet zelf kunnen 
profiteren van de opbrengst van grote zonnevelden. 
Daarom
pleiten wij ervoor dat de gemeente zelf deelneemt aan 
dergelijke projecten.

Een wooncrisis als deze vraagt om creatieve 
oplossingen op het gebied van ruimtelijke 
ordening. Niet alleen het uitbreiden van de 
bebouwde kom ten koste van vrije ruimte of 
natuur, maar ook inbreiding en hergebruik van 
bestaande gebouwen. Geen nieuwe 
bouwactiviteiten langs de wegen en randen 
zoals de Hilversumsestraatweg en de 
Amsterdamsestraatweg. ‘Biobased bouwen’: 
bouwen met natuurlijke materialen zoals hout, 
mycelium of lisdodde en gebruik van 
gerecyclede materialen, zoals oud textiel voor 
isolatie heeft onze voorkeur.

Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en 
inkomsten, maar ook voor leefbaarheid, 
levendigheid en sociale cohesie in de stad en 
omstreken. Het is belangrijk om ondernemers 
een goed vestigingsklimaat te bieden en waar 
mogelijk met hen mee te denken over wat er 
nodig is om in Baarn goed te kunnen blijven 
ondernemen. Uiteraard binnen de kaders van 
GroenLinks. 

Standpunten website

PvdA Baarn Geen informatie Geen informatie Geen informatie Baarn is vooral het dorp van de fijne natuur. 
Met mooie natuurgebieden als Groeneveld, de 
Vuursche en Pijnenburg is het goed toeven. 
Paleis Soestdijk was een plek waar een 
majestueuze rust heerst.  Wat ons betreft 
zoeken we een functie die dichtbij dit 
historische gebruik hoort. Geen groot 
evenementen terrein en ruimte voor parkeren 
op plekken waar de natuur kwetsbaar is.

Het behalen van de klimaatdoelen in 2030 willen we 
bereiken door in te zetten op maximalisatie van zon-op-
dak op openbare gebouwen en langs openbare wegen 
(A1). (VVP: kortom voor zonneweide langs A1). Wij zien 
geen ruimte voor (grootschalige) zonnevelden in 
kwetsbare natuurgebieden (NNN, Weidevogelgebied).

Tot 2030 willen we op een aantal locaties nog 
nieuwe woningen realiseren. Denk hierbij aan 
de transformatie van de Tolweg naar sociale 
woningbouw en de realisatie van een nieuwe 
woonwijk op de Noordschil. 

Daarnaast willen we bedrijven stimuleren om te 
verplaatsen vanuit de dorpskern naar de 
Noordschil of de Drie Eiken om ook op deze 
locaties (betaalbare) woningbouw te realiseren. 

Verkiezingsprogramma

50 Plus Baarn Geen informatie Wij kiezen voor het vergroenen van wijken door 
extra beplanting wat vogels en vlinders 
aantrekt. Ook moeten we kijken naar de 
mogelijkheden voor groen op daken en verloren 
stukjes grond. 50PLUS wil dat er voor iedere 
gekapte boom er één teruggeplaatst wordt.

Geen informatie Door de toenemende recreatie wordt de druk in 
Lage Vuursche en op de Eem erg
groot, dit vereist zeker onze aandacht.

50PLUS wil haar steentje bijdragen aan het tegengaan 
van de klimaatverandering.De keuze is alternatieve 
energie opwekken of Amersfoort aan zee. Daarom op 
geschikte locaties zonnevelden en windmolens plaatsen, 
maar zodanig dat de overlast beperkt blijft. Tevens is het 
belangrijk om het plaatsen van zonnepanelen op eigen 
dak te blijven promoten.

Lokale regels voor het bouwen moeten waar 
nodig zodanig worden aangepast dat er meer 
leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt 
gebouwd. Baarn zal “meerstemmig” moeten 
gaan bouwen. Denk aan senioren/starters 
woningen, clusterwoningen, hofjeswoningen en 
Tiny houses. Er zijn nog voldoende locaties in 
onze gemeente waar we aan dit verzoek 
tegemoet kunnen komen. Enkele voorbeelden 
zijn Ericastraat, Kemphaanstraat, Bestevaer en 
rand van Baarn.

Geen informatie Verkiezingsprogramma


