Boycot inspraak debat Landgoed Paleis Soestdijk
Baarn, 4 februari 2022

Persbericht
genoeg is genoeg
Komende maand februari bespreekt de gemeenteraad van Baarn het definitieve bestemmingsplan
voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Naar verwachting zal de gemeenteraad akkoord gaan met de
plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voorstaat met het landgoed. In 2019, 2020 en 2021
stonden de plannen ook al op de agenda van de gemeenteraad. Tientallen verontruste inwoners en
organisaties uit Baarn en Soest maakten bij die gelegenheden gebruik van hun inspreekrecht.
Vrijwel zonder uitzondering was men ontdaan over het feit, dat er nauwelijks reacties van de
gemeenteraadsleden volgden op de door hen uitgesproken bezwaren tegen het plan Made by
Holland. Op voorhand bleken de meeste fracties niet gevoelig te zijn voor argumenten uit de eigen
bevolking, en enkel oog te hebben voor het belang van de projectontwikkelaar.
De bezwaren hebben niet alleen van doen met de schending van de natuurbelangen ten gevolge van
de voornemens van de MBEG. Ook de te verwachten verkeersoverlast, die de honderdduizenden
bezoekers per jaar zullen veroorzaken, is omwonenden tot in de verre omgeving een doorn in het
oog. Hetzelfde geldt voor parkeeroverlast, om maar niet te spreken van geluidsoverlast. En dan
bestaat er ook nog de grote twijfel over de exploitatie; rendabele paleizen bestaan niet, MBEG weet
na jaren nog geen businessplan te overleggen, maar het gemeentebestuur maalt daar niet om.
De wijze waarop van gemeentezijde is gereageerd op de talloze ingebrachte zienswijzen wordt door
de indieners als zeer teleurstellend ervaren. Een wassen neus, het in de wet verankerde recht op
inspraak onwaardig. Het voorliggende definitieve bestemmingsplan laat zien dat slechts in
marginale zin sprake van aanpassing is. Zo staan de plannen voor de bouw van een woonwijk in het
beschermde Borrebos, de komst van een grote hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos én
de organisatie van vele tientallen jaarlijkse grote en kleine evenementen nog steeds overeind.
Voor de zorgen over het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk blijken zowel B&W als de
gemeenteraad dovemansoren te hebben. Gefundeerde argumenten vinden geen weerklank. Dat heeft
een groot aantal particuliere bezwaarmakers net als de stichtingen Natuur en Landschap Lage
Vuursche, Behoud de Eemvallei, Parel van Baarn, Behoud het Borrebos en De Werkgroep
Roofvogels Nederland doen besluiten niet langer een overbodige rituele dans uit te voeren, en van
het holle recht op inspraak af te zien.
Een aantal partijen zal zich tot de Raad van State wenden, in het vertrouwen dat de hoogste
administratieve rechter in de beroepsprocedure wèl een luisterend oor zal hebben.
Namens de in dit bericht genoemde stichtingen
en tal van omwonenden van het Landgoed Paleis Soestdijk,
Marianne Dutman
(Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06 466 339 54)

