Notulen algemene ledenvergadering Otterlo’s Belang van 5 maart 2013
in de zaal van de Waldhoorn.
Aanwezig: 53 personen waaronder de volgende personen van het bestuur: Andries Mijnhardt, Ronald
Klomp, Marinus Roseboom, Herman Pieter Prangsma, Ronald Laagewaard en Monique de Rooij.
Afwezig met kennisgeving: Henny Senten.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Een speciaal welkom
voor de heren M. Bouwman, J. Verhagen en W. Schaafsma van de gemeente Ede.
Er wordt bij agendapunt 6 een nieuw item toegevoegd: stand van zaken bestemmingsplan
Droompark De Zanding.

2. Notulen jaarvergadering d.d. 20 maart 2012
De notulen van 20 maart 2012 zijn geplaatst op de nieuwe website www.otterlosbelang.nl en
liggen ook ter inzage in de zaal. Met dank aan de secretaris worden de notulen vastgesteld.
3. Jaarverslag 2012
Het jaarverslag, dat ook ter inzage in de zaal ligt, wordt doorgenomen door de voorzitter en op
sommige onderdelen nader toegelicht.
Het jaarverslag is na de vergadering ter inzage op www.otterlosbelang.nl.
4. Financieel jaarverslag
Door de kascommissie, bestaande uit de heren Gerard van Voorst en Nick van der Linden is
de kas van zowel Otterlo’s Belang als de Dorpspraet gecontroleerd en in orde bevonden.
Gerard van Voorst wordt bedankt voor 2 jaar kascommissielid en de heer Dirk van Bruggen
stelt zich beschikbaar en wordt gekozen om samen met Nick van der Linden de kas volgend
jaar te controleren. De penningmeester krijgt decharge voor het door hem gevoerde beleid.
5. Bestuursverkiezing
Statutair aftredend zijn de heren Marinus Roseboom en Ronald Klomp. Beide heren stellen
zich niet herkiesbaar en nemen afscheid na 12 jaar. Tot voor aanvang van de vergadering
hebben zich geen tegenkandidaten schriftelijk gemeld. Op voordracht van het bestuur wordt
door de vergadering de voorgestelde kandidaten mevrouw Marieke van Milligen en de heer
Geurt Kampert aangenomen en benoemd tot bestuursleden.
De voorzitter staat uitgebreid stil bij de vele jaren die de heren Roseboom en Klomp voor
Otterlo’s Belang actief zijn geweest als bestuurslid. De heer Roseboom de laatste jaren als
vice-voorzitter en de heer Klomp als penningmeester. Beide ontvangen een attentie als blijk
van waardering voor de vele uren vrije tijd die zij in Otterlo’s Belang hebben gestoken.
De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor aan de aanwezigen in de zaal.
6. Diverse lopende zaken


Stand van zaken Otterlose Bos / Boveneindseweg
De gemeente Ede heeft in de raadsvergadering van juni 2012 het besluit genomen om de
Boveneindseweg niet te ontrekken aan de openbaarheid. Dit verzoek kwam van Nationale
Park de Hoge Veluwe. Het park heeft vervolgens bezwaar aangetekend bij de Provincie
Gelderland tegen het besluit van de gemeente Ede. Op 29 november heeft er een
hoorzitting plaatsgevonden waarbij ook Otterlo’s Belang gehoord is. De
geschillencommissie heeft vervolgens een externe deskundige ingeschakeld om de
natuurtoets - uitgevoerd door bureau Schenkeveld in opdracht van de Hoge Veluwe - te

beoordelen. Ook Otterlo’s Belang heeft hierop een schriftelijke reactie aangeleverd.
Behalve Otterlo’s Belang zijn de gemeente Ede, De Roek Vakantiebungalows, de
Samenwerkende Recreatiebedrijven Otterlo en mevrouw Brandt derde-belanghebbenden
in deze zaak. Uiterlijk 15 april a.s. zal de commissie een uitspraak doen.
De heer R. Lifmann vraagt wat de vervolgstappen zijn als de provincie het Nationale Park
de Hoge Veluwe in het gelijk stelt. Dan kunnen we bezwaar aantekenen bij de Raad van
State en wordt het een juridisch procedure.
De voorzitter licht toe waarom de rasters langs de Harderwijkerweg zo dicht langs de rand
van de provinciale weg staan. Dit wordt veroorzaakt doordat de grondeigenaar
(Natuurmonumenten) en de wegbeheerder (Provincie Gelderland) het niet eens konden
worden over een ander tracé hetzij verdiept hetzij een paar meter van de weg af.
De heer D. van Bruggen vraagt hoe de provincie deze zaak beoordeeld. Er wordt
inhoudelijk gekeken naar de zaak en het gaat hier niet om een beoordeling van
procedurele processen.
De heer G. Starke vraagt naar de komst van het hek aan de linkerkant (Hoge Veluwe
kant) van de Arnhemseweg / Harderwijkerweg. De voorzitter licht toe dat dit te maken
heeft met het plan van Hart van de Veluwe en de wildcorridor bij het Otterlose bos. Hart
van de Veluwe hield in dat er een ecoduct kwam maar ook dat daar een hek kwam. Het
wild in het Otterlose bos moet kunnen uitwisselen met het wild in het park. In het
oorspronkelijke plan waren ook klaphekjes voorzien. Roodwild, reeën en zwijnen kunnen
dan geen schade meer aanrichten in het dorp.
De heer H. van der Woude geeft aan dat hij betwijfelt of het ecoduct opengaat!
De heer M. Heijink geeft aan dat bij de behandeling van het verzoek in de gemeenteraad
door de directeur van de Hoge Veluwe is aangegeven dat het ecoduct in 2012 open zou
gaan.


Stand van zaken verkeer en parkeren
Afgelopen jaar zijn er veel zaken in gang gezet. Waaronder ook een Veluwe P
parkeerplaats voor langparkeerders. Om de verkeersdruk in de Dorpsstraat te
verminderen is er het voorstel om de routing van het verkeer te wijzigen. Bezoekers van
het Nationale Park de Hoge Veluwe kan dan via de Hoenderloseweg naar de ingang
Otterlo in plaats van via het centrum. Ook wordt er nog gewerkt aan een plan om het
aantal parkeerplaatsen uit te breiden.



Stand van zaken sportpark en sporthal
Afgelopen jaar is er in het voetbalveldendossier veel gebeurd. De gemeente is op vele
fronten voortvarend bezig om de realisering van de plannen te voltooien. Er is een
archeologisch onderzoek verricht. De voetbalvereniging trekt dit project 100% zelf en
steekt hier ook heel veel tijd en energie in. De toegangsweg naar het beoogde nieuwe
sportpark dient te worden aangepast. De gemeente moet nog in overleg met het Nationale
Park de Hoge Veluwe en de heer P. van Omme en de voorzitter verwacht dat ze hier uit
gaan komen. Het bestemmingsplan komt dit jaar voor te liggen.
Aan de plannen voor de sporthal is ook intensief gewerkt de afgelopen periode. Er is
diverse malen overleg geweest tussen de sportambtenaren en de sporthalwerkgroep. De
werkgroep heeft een voorkeur voor een sporthal met sportruimte voor 2 volleybalvelden
en heeft voorstellen aangedragen om dit mogelijk te laten zijn. De sportambtenaren
brengen op basis van deze informatie een advies uit aan het college waarna er vanuit het
college een voorstel gaat naar de commissie Beheer Fysieke Omgeving. De verwachting
is dat het op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering zal staan waarna de
volgende stap een beslissing door de raad zal zijn. Gezien de bezuinigingen bij de
gemeente Ede maakt de voorzitter zich zorgen over de uitkomst. Hij verwacht dat een
sporthal in een grotere variant niet haalbaar is.



Stand van zaken woningbouw
De familie Pluim is rond met de gemeente. De houtzagerij kan verhuizen van de
Eikenzoom naar de Apeldoornseweg. Otterlo’s Belang hoopt dat het terrein aan de
Eikenzoom snel beschikbaar komt voor woningbouw.
De voorzitter haalt de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Mosselseweg even aan. Hier
beoogt de gemeente Ede een recreatievoorziening en een parkeerfaciliteit.



Stand van zaken bestemmingsplan Droompark de Zanding
Zeer recent hebben hier plannen voor voorgelegen bij de raad. Er is een nieuw
bestemmingsplan in de maak en deze voorziet niet in met name de zwembestemming van
de grote diepere vijver. Het is wenselijk dat dit wel een zwembestemming behoudt en dit
zou voor de toekomst goed vastgelegd moeten worden. De heer J. van der Panne vraagt
Otterlo’s Belang hierop toe te zien.

7. Rondvraag








De heer D. Meijer, voorzitter van de SERO, geeft een aanvullende toelichting op het
onderdeel sporthal. Hij deelt de zorgen van de voorzitter niet en geeft aan dat hij en ook
de werkgroep de zaken positiever inziet.
De heer C. van Haastrecht vraagt of de komst van de nieuwe sporthal en de verhuizing
van de sportvelden aan elkaar gekoppeld zijn? De voorzitter licht toe dat dit niet zo is
behalve als de beoogde locatie van de nieuwe sporthal op het terrein van het huidige
voetbalveld is.
De heer H. Meijer geeft aan dat hij van meerdere inwoners van Otterlo heeft vernomen
dat men niet op de hoogte was van de uitnodiging van deze jaarlijkse ledenvergadering.
De secretaris zal de opmerking ter harte nemen.
De heer R. Lifmann vraagt wat er zal gebeuren met het hekwerk langs de
Boveneindseweg als deze weg aan de openbaarheid wordt onttrokken. Als de weg niet
meer openbaar is, is het aan de grondeigenaar dus het Nationale Park de Hoge Veluwe.
De heer M. Heijink was verrast over de vangrail langs de Apeldoornseweg richting
Apeldoorn. Hij vraagt of Otterlo’s Belang op de hoogte was van de komst van deze
vangrail. Dit waren wij niet en ook wij waren verrast.
Mevr. C. van Bruggen vraagt of er nog een paasvuur wordt georganiseerd. Daar weten wij
het antwoord niet op maar de heer E. Lagerweij van FCO geeft aan dat het paasvuur niet
meer georganiseerd mag worden.

8. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering.
Na een korte pauze is er een presentatie van de gemeente Ede over de gemeentelijke bezuinigingen met name op
het gebied van de gevolgen voor het onderhoud van de openbare ruimte van Otterlo.
Door landelijke bezuinigingen heeft de gemeente Ede in de komende jaren veel minder te besteden. Veel extra’s
zullen onvermijdelijk komen te vervallen en alleen wettelijk verplichte taken zullen nog worden uitgevoerd. Het
onderhoud in de hele gemeente wordt teruggebracht naar een basis level.
Wat verwacht de gemeente Ede van Otterlo en hoe kunnen wij als inwoners er zelf samen voor zorgen dat ons dorp
mooi en leefbaar blijft?

