
NOTULEN BESTUURSVERGADERING OP 15 juni 2017 

Om 10.00 uur op de Kamerling Onnesweg 250 

Aanwezig: Hans de Ridder, Kees van Vliet, Egbert Leijdekker en Anneke Reijn 

I. Opening door de voorzitter, 

II. Nieuws van de Voorzitter: 
1. Behandeling Raad van State op 11 september 2017. Hans en Mr. Janike Haakmeester zullen 

hierbij aanwezig zijn. 

III. Secretariaat: 
1. De notulen van 26 januari 2017 zijn goedgekeurd.  

2. Het verslag van de heer Meppelink (naar aanleiding van gesprek op 31 mei) is ter 

kennisgeving aangenomen.  

IV. Bespreekpunt: koers rondom PIP:  
1 HOV-discussie 

2 Ten behoeve van de weg verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve heeft de Gemeente 

Hilversum een brief gestuurd naar de direct omwonende van Anna’s Hoeve, waarin zij 

mededeelde dat de Gemeente een Kapvergunning zal gaan aanvragen voor een aantal 

bomen in het Dudoktalud (gelegen aan de Ant. Fokkerweg). Zodra de aanvraag definitief is, 

zal  Jelle  hierop een bezwaarschrift indien. 

3 Herinrichting Anna´s Hoeve. Uit het gesprek met de Meppelink blijkt dat zodra de 

wegverlegging van de Weg over Anna’s Hoeve afgerond is, de huidige Weg over Anna’s 

Hoeve zal worden opgeheven en hiervoor in de plaats een voetpad gecreëerd wordt. De 

VBAH wenst echter dat er een fietspad (i.p.v een voetpad) wordt aangelegd. Dit ter sprake 

brengen bij het gesprek met de heer Voorink over de herinrichting Anna’s Hoeve. Anneke zal 

een afspraak regelen, voor uiterlijk half augustus.  

4 Uitstel beslistermijn RvON, ter kennisgeving aangenomen. 

V. Financiën: 
1 Het bestuur gaat akkoord dat de wanbetalers 2017 geroyeerd worden 

VI. Bosploeg: 
De klankbordgroep van het GNR is bijgepraat over Anna´s Hoeve 



VII. Sociale media/Koerier:  
1. Akkoord voor het opnemen-publiceren het artikel `Nieuws over Natuurbrug en verbreding 

A27` van Gerard Peet op de Website/Koerier 

2. Akkoord dat Roel Luyer (na opheffing vereniging) de domeinnaam Anna’s Hoeve over mag 

nemen. Dit moet dan wel in de vorm van een contractje waarin opgenomen dat Roel vanaf 

datum overdracht, persoonlijk verantwoordelijk is over de website. 

VIII. Ledenadministratie: 

IX. Voortgang Vereniging  
In verband met de toenemende stikstof depositie (door het aantal autobewegingen) in 

Anna´s Hoeve tijdens de aanleg van de HOV en mogelijke wegverlegging heeft Hans een brief 

naar het GNR geschreven. De hoeveelheid neergeslagen stikstof zal toenemen in Anna´s 

Hoeve. Omdat het maximum tolereerbare niveau op dit moment al bereikt wordt, dient deze 

extra stikstof te worden afgevoerd. Gesuggereerd wordt, in het PIP voor dit gebied, dat dit 

kan en zal gebeuren door maaisel uit het terrein af te voeren. Die taak van het afvoeren komt 

dan terecht bij de eigenaar van het terrein, het GNR. Hans stelt in de brief dat de VBAH 

bezwaar maakt tegen het gekozen traject van de HOV en de wegomlegging, mede omdat het 

gekozen traject aanleiding zal geven tot meer stikstof depositie en dus schade aan het terrein 

zal geven. De brief wordt afgesloten met de vraag dat het VBAH graag wil weten of de 

mitigerende actie, het afvoeren van het maaisel door het GNR geborgen is. 

Plan aanpak opheffing Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve 

Onafhankelijk van  de beslissing van de Raad van State, positief of negatief voor Anna´s 

Hoeve , het voornemen is om de VBAH aan het eind van 2017 op te heffen.  

Er wordt besloten om twee Algemene Ledenvergaderingen uit te schrijven, de eerste op 5 

oktober en de tweede op 26 oktober. De leden krijgen vooraf (medio september) een brief, 

met een uitnodiging voor de ALV waarin het plan tot opheffen van de VBAH kenbaar gemaakt 

zal worden. Op de eerste ALV zal aan de aanwezige leden gevraagd  worden,  akkoord te 

gaan met het opheffen van de VBAH. In de tweede ALV zal het “laatste” financiële verslag 

worden behandeld en de VBAH ontbonden worden. 

Verzoek van Elze: opnemen notulen jaarvergadering in de Koerier of aangepast verhaal 

Egbert stelt dat de notulen van de laatste ALV op 7 april 2017, eerst door de volgende ALV 

goedgekeurd moeten worden, alvorens deze op de website en/of in de Koerier gepubliceerd 

kunnen worden.  Anneke zal een stukje voor de Koerier schrijven over de herinrichting van 

Anna’s Hoeve. Hans neemt contact op met Elze over de datum van uitbrengen van de 

Koerier. 

Er komt een vrijwilligersavond (hapje en drankje) waarbij alle vrijwilligers van de afgelopen 

vijf worden uitgenodigd. Hans stuurt Anneke een lijstje van vrijwilligers 



Het bestuur moet nog nadenken over wat te doen met het resterende saldo, op het moment 

dat de VBAH beëindigd zal worden. 

Rondvraag 

Na 11 september zal Hans de klankbordgroep inlichten over de Raad van State  zitting. 

Anneke zal een adressenlijst maken van instanties en verenigingen die op de hoogte gebracht 

moeten worden over de beëindiging van de VBAH. 

Volgende vergadering, na mailcontact. 

  

 

Op zondag, 25 juni 2017, schreef Hans de onderstaande mail.  
 
Omdat enkele onderwerpen in deze mail gewijzigd en/of aangepast zijn dan besproken in de vergadering,   
 
voeg ik een kopie van deze mail toe. 
 
Allen, 

Ten eerste: VETROUWELIJK, NIET NAAR DE BUITENWERELD 
 
Hoe ik er naar kijk: 

Er lopen drie zaken: 

Ons bezwaar tegen de PIP, bij de Raad van State. Een onderwerp dat veel leden van Anna's Hoeve aan 
het hart gaat. Er is een zitting gepland op de 11de september, in Den Haag. Ik begreep uit de uitnodiging 
voor deze zitting dat een uitspraak in de zaak dan nog 6 tot 12 weken op zich kan laten wachten. Mijns 
inziens kunnen we het opheffingstraject niet ingaan voor we de uitspraak hebben ontvangen'. (Dit laatste is 
nieuwe informatie) 

Het presenteren van de ideeën voor de herinrichting van Anna's Hoeve aan de wethouder. We hebben 
intussen om een datum gevraagd om ons wensenlijstje te kunnen presenteren. 

 De opheffing van de vereniging. Daarvoor zijn, nagenoeg zeker, twee ALV's nodig. Zoals het er nu naar 
uitziet weten we pas ergens in het najaar wanneer we die kunnen plannen. En nu neem ik aan dat we de 
zaak bij de RvS verliezen. Mochten we winnen, dan begreep ik van de advocaat dat het misschien nodig is 
op de uitvoering van het besluit van de RvS toe te zien. Ik moet dit nog met Janike bespreken. 

Wat betekent dat voor de Koerier: 

Vanuit het bestuur hebben we pas na 11 september echt wat te melden. Namelijk de impressie van de RvS 
zitting en hopelijk een stukje over het aanbieden van de Ideeën over de herinrichting. Dit is de belangrijkste 
reden om voor te stellen pas in september de volgende koerier uit te brengen.  
Over de komende opheffing zou ik in deze koerier niet willen reppen, omdat we daarvoor eerst de RvS 
uitspraak moeten hebben. De aankondiging voor de beide ALV's gaan we per brief doen. 

Het plannen van een laatste koerier. Ik ben het met Elze eens, dat moet een uitsmijter worden. Daar wil ik 
wel aan meehelpen, maar er is meer nodig. Wie kunnen, willen meewerken? Welke onderwerpen moeten 
erin? Een beetje brainstormen per mail? 

 


