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Aan: de gemeenteraden en colleges van B&W van Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen en Laren en gedeputeerde staten van de Provincie-Noord-Holland
Informatie bij: mw. drs. C.W. (Karin) Kos (directeur-rentmeester) Telefoonnummer: 035 – 621 45 98

Hierbij ontvangt u de informatiebrief van 19 maart 2020 (schriftelijke ronde) met daarbij de stukken
die door het bestuur zijn vastgesteld, te weten: het jaarverslag en de jaarrekening van 2019, de 1e
begrotingswijziging 2020, het uitvoeringsprogramma/projectenprogramma voor 2020 en de
begroting voor 2021. Deze stukken worden voor zienswijzen aangeboden aan de participanten.
Ook het Goois Natuurreservaat heeft maatregelen getroffen tegen verspreiding van het corona virus.
Het kantoorpersoneel werkt thuis, buiten doen onze medewerkers hun best om alle essentiële
werkzaamheden in de natuurgebieden door te laten gaan. Er is goede afstemming met de
Veiligheidsregio. Tijdens het toezicht in de natuurgebieden is er aandacht voor de maatregelen om
afstand te bewaren en groepsvorming te voorkomen.
Inmiddels is de lente begonnen. Er zijn honderden lammetjes geboren. De eerste tochten van de
schaapskudde met lammeren op de heide vinden weer plaats. De veldleeuwerik is bij zonnig weer te
horen op de heidevelden. Aangetrokken door het voorjaar trekken veel inwoners van het Gooi de
natuur in om even onbezorgd te genieten. Hieruit blijkt hoe belangrijk de natuur in het Gooi is.
Tegelijkertijd dienen zich allerlei vraagstukken aan, denk aan woningbouwontwikkelingen in de regio
en de vraag waar windmolens en zonneparken zullen gaan verschijnen. Zonder de ogen te sluiten
voor het belang van deze ontwikkelingen, staan de waarden van onze natuurgebieden bij ons
centraal. Inwoners steunen ons met de oproep om de natuur en het bijzondere landschap van het
Gooi te behouden. Hoewel de helft van Het Gooi verstedelijkt is, is de beleving anders. Wandelend
en fietsend door bos en over hei ontstaat de indruk van een aaneengesloten natuurgebied. Er zijn
met name specifieke zorgen over het behoud van dit voor het Gooi specifieke Illusielandschap, dat
vastgelegd is in de Provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.
De verscheidenheid van planten en dieren -de biodiversiteit- is voor velen een punt van aandacht.
We zien, naast verbeteringen in de natuurgebieden, ook kansen in de stad. Stadsgroen kan meer
ecologisch worden uitgevoerd, en biedt zo meer leefgebied en koelte in de stad. Dit draagt bij aan
een prettige leefomgeving.
De verandering van het klimaat krijgt veel maatschappelijke aandacht en vraagt om aanpassingen
van het beheer van onze bossen en landschappen. In de nieuwe beheervisie op onze
natuurgebieden, waarop burgers en belangenorganisaties de komende maanden een inbreng
kunnen leveren, is dit opgenomen.
Het bestuur en werkorganisatie van de stichting Goois Natuurreservaat zetten zich in om het
prachtige gebied zo goed mogelijk te beschermen en te beheren voor de huidige en toekomstige
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inwoners van het Gooi. De in onze stichting deelnemende overheden zijn daarom met elkaar in
gesprek om tegemoet te komen aan de wens van gemeente Amsterdam en de prov incie NoordHolland om uit de stichting te treden.
Besluiten uit de bestuursvergadering d.d. 19 maart 2020
In de vergadering van 19 maart jl. heeft het bestuur, middels een schriftelijke ronde, de volgende
stukken vastgesteld:
- het jaarverslag 2019;
- de jaarrekening 2019;
- de gewijzigde begroting 2020
(op basis van het in december vastgestelde uitvoeringsprogramma, inclusief projectenprogramma);
- de begroting 2021.
Bovengenoemde documenten worden bij deze voor zienswijzen aangeboden aan de participanten.
Vanaf april staan deze stukken op de website van GNR onder organisatie/bestuur, zodat u ze kunt
raadplegen. U kunt hiervoor ook de volgende link gebruiken: https://gnr.nl/over-ons/publicaties/

Daarnaast heeft het bestuur het volgende besloten:
Voorstel wijziging actualisatiefrequentie Beleidsplan
Gelezen de bestuursnotitie: Bijstelling beleidscyclus heeft het bestuur van de Stichting Goois
Natuurreservaat unaniem schriftelijk besloten:
a. De actualiseringfrequentie van het beleidsplan terug te brengen tot eens in de 4 jaar, waarbij het
huidige beleidsplan 2020 doorloopt tot en met 2023.
b. Voor het eerst in 2023 weer een herzien beleidsplan aan het bestuur voor te leggen voor de
periode 2024 – 2027.
Toetreding mevrouw Kos als bestuurslid van: Stichting Geopark Heuvelrug - Gooi en Vecht
Gelezen de bestuursnotitie: Deelname bestuur Stichting Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht is het
bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat unaniem schriftelijk akkoord gegaan met: deelname
van de directeur-rentmeester in het bestuur Stichting Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht in 2020.
Met als doel een UNESCO-aanvraag voor te bereiden en daarmee de unieke waarden van het gebied
onder de aandacht te brengen
Vanuit de werkorganisatie zullen geen andere personele of financiële middelen ter beschikking
worden gesteld dan de inzet van de directeur-rentmeester ten behoeve van het bestuur van de
Stichting Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht.
Namens het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat,

mw. drs. C.W. (Karin) Kos
directeur-rentmeester
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