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Nieuwe ontwikkelingen rond paviljoen 

Stichtse strand. 

Op 10 januari stond in de Gooi- en Eembode dat wij met de gemeente Blaricum 

vrede hebben gesloten over de plaatsing van een paviljoen op het Stichtse 

strand. Een optimistische conclusie van de gemeente na een goed gesprek 

waarin wij hebben beloofd nog even te wachten met een bezwaarprocedure 

tegen de strandophoging, om de gemeente de kans te geven het met de 

Provincie eens te worden over compensatie voor de natuur die daardoor 

verloren is gegaan. De strandophoging is onderdeel van het plan het gebied 

om te vormen tot een recreatieterrein met horeca, in strijd met de verplichting 

het gebied als natuur te onderhouden. 

De vergunning voor de tijdelijke strandtent hebben wij voorgelegd aan de 

commissie van bezwaar. Zij gaven ons op belangrijke punten gelijk, maar de 

gemeente heeft deze omzeild. Nu zal op ons verzoek de rechtbank een oordeel 

vellen. Dat lijkt achterhaald omdat de strandtent aan het einde van het seizoen 

al is verwijderd, maar de kans is groot dat er volgend jaar weer een wordt 



 

geplaatst. Ook de gemeente heeft er belang bij dat er snel duidelijkheid komt 

welke regels van toepassing zijn t.a.v. het nog te plaatsen “semi-permanente” 

paviljoen.  

Voor dit nieuwe paviljoen is een vergunning aangevraagd voor 10 jaar. Deze 

termijn zou de ondernemer kans moeten geven om te onderzoeken of de 

landtong met huisjes van Blaricum aan Zee nog haalbaar zou zijn. 

Aannemelijker is het argument dat voor een tijdelijke vergunning een simpele 

omgevingsvergunning kan worden aangevraagd, waarmee toetsing wordt 

voorkomen aan het provinciale voorschrift dat een horecatent in een 

natuurgebied “van groot openbaar belang” moet zijn, wat het volgens 

jurisprudentie (en volgens de provincie) niet is. 

In de krant spreekt de wethouder nu over een termijn van drie jaar om te 

bewijzen dat het een succes is, met daarna een wijziging van het 

bestemmingsplan. Wij denken dat een termijn van 10 jaar de bouw van het 

paviljoen niet rendabel maakt en drie jaar al helemaal niet. 

Wilt u meer weten: kijk op onze Facebook pagina voor het artikel in de krant en 

op de website voor het hele verhaal. 

 

 

  

Bos kappen Oud Valkeveen voorgelegd aan 

Raad van State. 

 

Op 9 oktober heeft de gemeente het nieuwe bestemmingsplan t.b.v. Oud 

Valkeveen vastgesteld. Op diverse punten is dit een verbetering, onder meer 



 

omdat het veel beter vaststelt wat er aan speeltoestellen mag worden 

aangebracht. 

Een punt waar de VVG niet akkoord mee kan gaan is het plan een stuk 

beschermd bos te kappen om daar een parkeerplaats t.b.v. het pretpark van te 

maken. Niet alleen is het aangewezen binnen het Natuurnetwerk Nederland, 

maar ook kan het park daardoor groeien naar een volume dat niet past op deze 

plek, met alle overlast van dien. 

De eigenaar heeft verklaard dat Oud Valkeveen voor hem een hobby is en dat 

hij er niet van hoeft te leven. Een exploitatie zonder overlast voor de buurt en 

zonder opoffering van beschermde natuur kan hem volgens ons dus niet erg 

schaden. 

Op 26 november heeft de VVG een bezwaarschrift bij de Raad van State 

ingediend. De VVG ziet in het aan te leggen parkeerterrein een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling, er ontbreekt het vereiste groot openbaar belang en het 

ecologische rapport rammelt. De parkeernorm voor pretparken wordt met een 

factor 800% overschreden. Zie voor alle ingebrachte argumenten onze website. 

 

 

 

22 januari: Presentatie resultaten onderzoek 

Geopark 

Onze partner, de stichting realisatie van Geopark Gooi en Vecht, heeft de 

afgelopen jaren de belangrijkste geologische kenmerken in onze buurt 



 

onderzocht en uitgebreid omschreven. Het werk van de stichting is voor 1/3 

deel gefinancierd door de VVG. 

Op 22 januari om 14.30 uur zal prof dr. Jan Sevink de resultaten van het 

onderzoek presenteren. 

De locatie is de infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103  in Hilversum. Na afloop 

om ca 16.00 uur is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. 

Graag vooraf aanmelden via info@vriendenvanhetgooi.nl 

Meer informatie over deze stichting op de website: geoparkgooienvecht.eu 

 

 

 

 
 

Kijk even naar ons nieuwe wandelprogramma 2020 

 

 

 

 

De informatie in deze nieuwsbrief is accuraat op het moment van opstellen. Wij kunnen echter nadere 

ontwikkelingen niet uitsluiten. Wij stellen dan ook voor om bij citeren eerst kennis te nemen van de 

laatste stand van zaken die te vinden is op onze website.  

 

 

 

   

 

 

Hier kunt u zich afmelden voor de VVG Nieuwsbrief 

   

  

  

 


