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Jaarvergaderingen

Door alle problemen rondom corona en de daaraan verbonden maatregelen konden wij de afgelopen twee
jaar onze jaarvergaderingen niet op de gebruikelijke wijze organiseren. Begin 2021 hebben wij daarom de
gegevens over de jaren 2019 en 2020 op de website gezet zodat de leden van de vereniging alles rustig
konden doornemen, en dan een reactie op de stukken konden geven.
Wij plaatsten ook een oproep aan de leden om zich op te geven voor de kascontrolecommissie. Die
trad nl. dit jaar in zijn geheel af omdat de leden ervan hun tweejarige termijn er op hadden zitten.
Naar aanleiding van deze oproep hebben twee nieuwe leden zich aangemeld om zitting te nemen in de
kascontrolecommissie. Deze twee leden zijn Martina Evers en Ab Schuurmans.
Wij verzoeken u om, via een mailbericht aan secretaris@annashoeve.nl, kenbaar te maken of u voor of
tegen deze benoeming bent. Hoewel het kort dag is, graag voor 31-12-2021 een antwoord.

Meer verenigingsnieuws

Verder valt te melden dat wij in 2021 niet stil hebben gezeten. Samen met Jelle Harder (ecologisch adviseur
van onze vereniging) hebben wij de afgelopen maanden meerdere rechtszaken gevoerd tegen diverse
werkzaamheden rond de Voltooiing Groene Schakel (VGS). http://annashoeve.nl/hov-problematiek/

Ontgronding Monnikenberg en Anna’s Hoeve

Eind 2020 hebben we bezwaar gemaakt tegen een vergunningsaanvraag voor diverse ontgrondingen
op Monnikenberg en in Anna’s Hoeve. Deze aanvraag was door de provincie gedaan in het kader van de
Provinciale Milieu Verordening (PMV). Ons bezwaar was gericht tegen het, op grote schaal, ontgraven van
zowel een groot gebied op Monnikenberg (akker en weiland) als op verschillende plekken in Anna’s Hoeve
waar de aardkundige waarden door het afgraven aangetast worden.
In een onaangetaste bodem is namelijk goed te zien hoe het typische Gooise landschap is ontstaan; het
Gooi is de noordelijke uitloper van de Utrechtse Heuvelrug, een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd (100.000
jaar geleden). Aantasting van de bodem is daarnaast ook schadelijk voor het planten- en dierenleven.

Opzettelijke desinformatie?

Met het oog op de nieuwe omgevingswet, die mogelijk in juli 2022 al in werking gaat treden, heeft de
provincie besloten om de PMV aanvraag bij de omgevingsdienst in te trekken. Uiteindelijk is deze aanvraag
in mei 2021 bij de gemeente Hilversum terecht gekomen. Bij toeval kwam Jelle Harder hier achter en heeft
direct contact gezocht met een ambtenaar van de gemeente Hilversum. Door onvolledige informatie van
deze ambtenaar hebben wij niet in de gaten gehad dat het hier om een veel grotere aanvraag ging dan in
eerste instantie werd voorgesteld (550 m3 tegen 55.000 m3 grond). Noem het een misser van onze kant
– maar je kunt het ook een streek van de provincie noemen: zij heeft ons niet geïnformeerd over deze
wijziging in de vergunningsaanvraag, daarbij kennelijk dankbaar gebruik makend van de onduidelijkheid die
ontstond in de overgangsfase. De rechter van de Raad van State vond ook dat de provincie ons op de hoogte
had moeten brengen.
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Voorlopige voorziening

Behalve dat we dus bezwaar hebben gemaakt tegen het afgraven, hebben wij in het kader van de
Wet Natuurbescherming (WNB) ook nog een voorlopige voorziening aangevraagd. Hiermee wilden wij
voorkomen dat akker en weiland op landgoed Monnikenberg ook daadwerkelijk afgegraven zouden gaan
worden voordat de rechter een uitspraak zou doen. Op Monnikenberg leven namelijk dassen, die 70% van
hun voedsel (regenwormen) op weiland en akker vinden.
In deze actie werden wij opnieuw gesteund door de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi, de
Stichting Natuur en Landschap het Gooi (SNLG), de Stichting NatuurAlert Nederland en de Stichting
Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN). Helaas, het mocht ook tijdens déze zitting niet zo zijn dat aan de
Wet natuurbescherming enig recht gedaan werd. In alle gevallen legt de natuur het af tegen de macht van
de provincie en het gebrek aan besef van het grote belang van natuur om ons heen.

Contributie

Heeft u de contributie van 2021, en mogelijk ook die van 2020, nog niet overgemaakt dan verzoekt de
penningmeester u dit op korte termijn alsnog te doen. Wanneer u bij twee achtereenvolgende jaren
geen contributie betaald te hebt, kan de vereniging u royeren wegens nalatigheid in het voldoen aan uw
verplichting hiertoe. U ontvangt dan uiteraard ook geen Koerier meer.

Anna’s Hoeve

Koerier

Jaargang 36 • september 2019 • nummer 2
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Rondleding Voltooiing Groene Schakel

Op woensdag 8 december 2021 heeft het bestuur, samen met Jelle Harder (ecologisch adviseur van onze
vereniging), onder leiding van Jeffrey Leek, omgevingsmanager van het project Voltooiing Groene Schakel
(VGS) en Jos Smit van Smit groenadvies, een rondwandeling gemaakt door het werkgebied van de VGS.
In de toekomst is het helaas niet meer mogelijk om over het ecoduct te lopen en van hetzelfde uitzicht
te kunnen genieten. Bij deze gelegenheid kregen wij van Jeffrey Leek de toezegging dat hij in het voorjaar
van 2022 ook voor andere belangstellenden zo’n rondleiding zou organiseren. Afhankelijk van het aantal
personen kunnen dat meerdere rondleidingen worden. Zodra hierover meer bekend is, zult u dat van ons
horen.
Voor meer informatie over de acties van het bestuur verwijs ik u naar onze website http://annashoeve.nl/.

Op het ecoduct.

Uitzicht vanaf het het ecoduct naar de berg.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2022!
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