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Geachte inwoners, ambtenaren, college en raadsleden, 
 
Zo net na de verkiezingen, sta ik hier vandaag als fractievoorzitter van de lokale D66 afdeling 
toch enigszins in dubio, immers wat valt er voor ons nog te zeggen over een perspectiefnota 
die het exitum is van ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord? Veel belangrijke 
punten uit ons verkiezingsprogramma zijn immers al opgenomen in deze perspectiefnota in 
navolging op de openbare coalitieonderhandelingen. Het zal dan ook geen verassing zijn dat 
wij zeer tevreden zijn over de voorliggende perspectiefnota en zeker ook over de continuïteit 
van beleid door ervaren bestuurders. Baarn zal daar zeker ‘garen bij kunnen spinnen’ en bij 
belangrijke samenwerkingsverbanden meer de regie kunnen nemen. Ik zal daarom vandaag 
niet volledig zijn en zeker geen samenvatting geven van ons verkiezingsprogramma, maar 
volstaan met een aantal aandachtspunten die wij het college willen meegeven. 
 
De acht aandachtspunten die ik vandaag graag onder de aandacht van u en het College 
wens te brengen zijn als volgt: 
 

1. (allereerst) De energietransitie 
2. Iedereen kan meedoen 
3. De aanbestedingen door de gemeente  
4. Ruimtelijke Ordening (RO) 
5. Paleis Soestdijk 
6. Recreatie & Toerisme 
7. Kunst en Cultuur  
8. (en tenslotte, de) Inwonersparticpatie  

 
1. De energietransitie 
6 juli a.s. presenteert het ministerie van EZK op hoofdlijnen het Klimaatakkoord. Eerder werd 
al bekend dat de gemeenten de verantwoording en bevoegdheden krijgen om lokaal te 
besluiten over energiebronnen die het aardgas kunnen vervangen. Ook krijgen de 
gemeenten de regie bij het informeren, betrekken en begeleiden van hun inwoners bij de 
energietransitie. 
De presentatie van dit klimaatakkoord is wat D66 betreft een mooie aanleiding om in de 
tweede helft van het jaar onze inwoners op de hoogte te brengen en waar mogelijk te 
betrekken, bij het lokale klimaatbeleid en de energietransitie. D66 vindt het belangrijk dat de 
gemeente naar onze inwoners toe, hier goed en tijdig over communiceert en onze inwoners 
ook goed op de hoogte blijft houden van de voortgang. Zo zorgen we voor begrip, draagvlak 
en betrokkenheid bij de grote veranderingen die ons de komende jaren op dit gebied staan te 
wachten. 
De Nederlandse overheid maakt vaart met het klimaatbeleid. We willen de gemeente Baarn 
vragen dit ook te doen, en daarom zo snel mogelijk, liefst nog dit jaar op hoofdlijnen een 
beleidsplan voor de energietransitie te maken.  
 
2. Iedereen kan meedoen 
D66 streeft naar een inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen tot zijn recht 
kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten of 
beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de 
maatschappij. Wij vragen, zowel bij het opstellen als uitvoeren van beleid, dan ook extra 



aandacht voor doelgroepen zoals jongeren, gehandicapten, maar ook LHBTI (lesbische 
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen). 
 
3. Aanbestedingen  
Het proces van aanbesteden, al of niet in gemeenschappelijkheid, vraagt meer aandacht. 
Bij het vormgeven van met name de aanbestedingen willen we de kwaliteit van de 
dienstverlening, de mate van efficiëntie en de financiën goed volgen. We gaan er vanuit dat 
de raad voorafgaand aan de publicatie van een aanbesteding geïnformeerd wordt over de 
strategie, het doel, methode en de eisen ten aanzien van de zogenoemde Social Return on 
Investment (SROI) en duurzaamheid.  
 
Speciale aandacht verdient in dit verband de aanbesteding WMO. We vragen het college om 
niet te wachten maar direct het initiatief te nemen om dit goed voor te bereiden gezamenlijk 
met de betrokken gemeenten.  
 
4. Ruimtelijke Ordening 
Baarn is voortvarend aan de slag met een aantal nieuwbouwprojecten waarvan de eerste 
resultaten zichtbaar zijn, ook zijn op initiatief van het college door deze raad een aantal 
belangrijke besluiten genomen voor het realiseren van nieuwe woningen.  
 
Er is duidelijk aandacht voor en we liggen op schema om, conform de woonvisie, meer 
sociale huurwoningen te realiseren. Projectontwikkelaars nemen graag het initiatief voor 
duurdere koopwoningen. Wat meer aandacht verdient is de realisatie van goedkopere 
koopwoningen. Als de focus te veel ligt op sociale huur en duurdere koopwoningen dan is 
sprake van scheefbouw en wordt de grootste en belangrijke middengroep vergeten.  
 
We zijn content met het feit dat extra geld is vrijgemaakt voor het onderhoud van onze 
stoepen, fietspaden en o.a. speelterreinen. Bij de speeltuinen vragen we het college extra 
aandacht voor speeltuinen voor gehandicapte kinderen. D66 zou graag zien dat kinderen, 
met én zonder handicap, samen in een speeltuin kunnen spelen. Nu zijn er slechts circa 60 
toegankelijke speeltuinen in Nederland. We pleiten ervoor minimaal één speeltuin in Baarn, 
in samenwerking met het onafhankelijk testteam ‘De Speeltuinbende’, aan te melden en 
eventueel aan te passen zodat deze geschikt is voor kinderen met een handicap.  
 
5. Paleis Soestdijk 
Inmiddels is Paleis Soestdijk verkocht op basis van ingediende plannen voor de exploitatie 
van het landgoed. De realisatie van deze plannen biedt kansen en bedreigingen die hun 
impact gaan hebben op Baarn, Soest en in het bijzonder ook de Lage Vuursche. Het proces 
gaat nu een volgende fase in waarbij zal worden ‘aangeklopt’ bij de gemeente Baarn. D66 
neemt een positieve grondhouding in maar vraagt wel de aandacht van het college en deze 
raad voor de uitvoering conform plan, de zogenoemde rode contouren en mogelijke 
precedentwerkingen.  
 
De gemeente is nu in afwachting van de plannen van de Meijer Bergman groep. Maar omdat 
we verwachten dat deze plannen hun beslag zullen leggen op de ambtelijke capaciteit, het 
college en deze raad vragen wij het College hierop te anticiperen opdat we straks klaar zijn 
om dit omvangrijke project in goed banen te leiden.  
 
6. Recreatie & toerisme 
Er is veel te doen en te zien in Baarn. Er zijn al veel dagjesmensen die ons weten te vinden. 
Baarn heeft echter ook voor meer dan een dag, genoeg te bieden. Daarom vinden wij dat in 
de acquisitie van nieuwe bedrijven expliciet aandacht mag komen voor ondernemers die het 
aantal overnachtingsmogelijkheden in Baarn willen vergroten.  

 
  



7. Kunst & cultuur 
We willen het kunst en cultuurbeleid in Baarn verder versterken. Zichtbaarheid is een 
belangrijke factor. We zouden graag zien dat een leegstaand winkelpand wordt ingezet als 
expositieruimte en als podium voor optredens. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Kunst en 
cultuur zijn zichtbaar in het hart van Baarn en verlevendigen het centrum, en leegstaande 
panden vinden een al dan niet tijdelijke bestemming. 
 
8. Inwonersparticipatie  
Inwoners actief betrekken bij beleid is een voorwaarde voor het slagen ervan. Met name bij 
veranderingen in de directe woonomgeving is dit een vereiste. In Baarn wonen veel mensen 
met relevante kennis en goede ideeën. Wij willen dat de gemeente hen op verzoek 
ondersteunt met het realiseren van hun ideeën. Zo werken we samen aan een mooier 
Baarn. Speciale aandacht vragen wij in dit verband voor de het kloppende hart van Baarn, de 
Brink. D66 vindt het belangrijk om inwoners zo veel mogelijk en in een vroeg stadium te 
betrekken bij het ontwikkelen van dit plan.  


