
       
   
 
Van:  
Vereniging Vrij Polderland 
Stadhouderslaan 164 
3761 ER Soest 
 
Stichting Behoud de Eemvallei 
p/a De Gondel 4 
3742 GM Baarn  
 
Aan:  
College van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Baarn 
Cc: gemeenteraad van Baarn  
email griffie: n.both@baarn.nl 
 
Cc:  College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad van Soest 
email: griffie@soest.nl 
 
College Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Utrecht 
email: statengriffie@provincie-utrecht.nl 
 

 
Soest/Baarn, 28 juli 2019 

 
 
Betreft: Verzoek preventief handhavingsbesluit parkeren weiland tussen Praamgracht en 
Koningslaan te Baarn 
 
 
Geacht college, geachte burgemeester, 
 
Bij besluit bekendgemaakt op 1 juli 2019 in Gemeenteblad 2019 nr. 160747, heeft u, 
burgemeester, vergunning verleend voor het houden van evenement ‘Royal Park Live 2019’ 
bestaande uit concerten op het terrein van Paleis Soestdijk op 4 t/m7  juli 2019 alsmede op 
11 t/m 14 juli 2019.  
 
Het parkeren van personenauto´s van bezoekers heeft o.a. plaatsgevonden op weilanden 
gelegen tussen de Praamgracht en de Koningslaan. Op grond van het vigerende 
bestemmingsplan ´Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden´ is parkeren op 
deze gronden verboden.   
 
Omdat in augustus en september nieuwe activiteiten met grote bezoekersaantallen zullen 
plaatsvinden bij Paleis Soestdijk (Concours d´Elégance en filmvoorstellingen) is het evident 
dat betrokken overtreding opnieuw zal plaatsvinden. Wij, de besturen van Vereniging Vrij 
Polderland en de Stichting Behoud de Eemvallei verzoeken u, college, met toepassing van 
artikel 5:7 van de  Algemene wet bestuursrecht een preventief handhavingsbesluit te nemen 
met een lastgeving onder dwangsom gericht op het voorkomen dat de overtreding van het 
bestemmingsplan opnieuw plaatsvindt.  
 



Met betrekking tot de door u, burgemeester, verleende evenementenvergunning 
constateren de besturen van de Vereniging Vrij Polderland en de Stichting Behoud de 
Eemvallei dat u toepassing heeft gegeven aan de APV zoals laatstelijk bij besluit van 29 mei  
door de gemeenteraad gewijzigd. Gaarne ontvangen wij een kopie van de bekendmaking 
waarmee genoemde wijziging van de APV in werking is getreden. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Robert van Motman     Kees Koolmees 
Voorzitter Vereniging Vrij Polderland  Secretaris Stichting Behoud de Eemvallei 
Correspondentie-adres: 
Stadhouderslaan 164, 3761 ER Soest 
email: voorzitter@vrijpolderland.nl 


