
Bijlage 1

Inspreektekst van de heer R. van Motman tijdens de vergadering van de ad hoc Statencommissie 
Omgevingsvisie d.d. 9 april 2018

‘Dank u, mijnheer de voorzitter,
hetgeen ik ga voorlezen, heb ik zojuist aan de griffier gegeven.
Ik ben de voorzitter van de Vereniging Vrij Polderland uit Soest. Ik spreek ook namens de voorzitter 
van de Stichting Behoud de Eemvallei. Zij zijn gesitueerd in Baarn. Wij zijn erg voor het behoud van 
het open landschap.

Wij maken graag gebruik van ons recht van inspraak voor de Omgevingsvisie. Wij hebben met elkaar 
gecommuniceerd en wij hebben samenvattend acht punten voor u.

1. Grote delen van het landschap en de bossen moeten een beschermde status 
behouden/krijgen om marktmacht van marktpartijen uit te schakelen (in het bijzonder 
Eemland Arkemheen).

2. De provincie moet actief maatregelen nemen om de afname van de biodiversiteit te stoppen. 
Dus bijvoorbeeld geen vergunning verlenen voor drones en helikoptervluchten in het 
broedseizoen boven kwetsbare natuurgebieden.

3. Er zou een langetermijnvisie moeten komen in de Omgevingsvisie: Eemland moet blijven 
zoals het nu is, een extreem open landschap waarin flora en fauna meer en betere kansen 
krijgen. Provinciale instrumenten moeten dit unieke landschap beschermen. Ook de 
handhavende rol van de politie daarin moet weer geactualiseerd worden.

4. Grondeigenaren die op een duurzame manier hun land gebruiken en een aantrekkelijk 
Hollands landschap in stand houden, moeten steun krijgen van de lokale gemeenschap die 
daarvan profiteert. 

5. Woningnood opvangen door duurzame ophoging tot 5 hoog van bestaande 2-3 hoogbouw uit 
de jaren ’60-’70. Daarnaast vitaliseren van verlaten industrie- en kantoorparken door 
bijvoorbeeld het geven van nieuwe functies.

6. Geen windmolens op land en al helemaal geen zonneweides toestaan waarbij natuur 
afgedekt wordt met zonnepanelen.

7. Maak het voor bestaande en nieuwe bedrijfsgebouwen onaantrekkelijk, bijvoorbeeld via de 
OZB, om geen zonnepanelen als gevelbekleding en/of als dakbedekking te installeren.

8. Wij verzoeken de Regionale Ruimtelijke Visie niet als bouwsteen te gebruiken voor de 
Omgevingsvisie en Omgevingswet. De RRV is opgesteld door de bouwwereld, waarbij 
inwoners, agrariërs, ondernemers en natuurverenigingen niet gevraagd zijn om hierin te 
participeren. De RRV is op ondemocratische wijze tot stand gekomen, maar hij is wel 
ondertekend door de wethouders van ruimtelijke ordening. Dit betreuren wij zeer.

Dat waren de acht punten.’


