BESTUURLIJKE INFORMATIEBRIEF
Van: Het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat

2020-2
Kenmerk: 20-10953-1.01.49
Datum: 12 oktober 2020

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

Naar aanleiding van de vergaderingen van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat op
18 juni 2020 en 1 oktober 2020 ontvangt u hierbij de informatiebrief en bijbehorende bijlagen (bij
het besluit reactie op de zienswijzen van de participanten op de jaarstukken 2019 en begroting
2021).
Zoals bij de meeste organisaties het geval is, heeft het Coronavirus ook gevolgen voor het Goois
Natuurreservaat. Alles in de natuur gaat gewoon door, evenals onze buitenmedewerkers als
boswachters, terreinmedewerkers en veerverzorgers. Wel hebben onze vele groepen vrijwilligers
hun natuurwerk gedurende langere tijd noodgedwongen stil moeten leggen.
De kantoormedewerkers werken grotendeels thuis. Het ‘op afstand werken’ is ‘in no time’
daadwerkelijk mogelijk geworden en de meeste werkzaamheden zijn gelukkig gewoon door gegaan.
Het prachtige voorjaar, gevolgd door een zonnige zomer heeft veel thuiswerkers en thuisblijvers
ertoe gebracht actief naar buiten te gaan. Er is vastgesteld dat er veel meer dan normaal, gewandeld
en gefietst werd in de natuurgebieden in Nederland, ook in het Goois Natuurreservaat. Dat is
positief, veel nieuwe bezoekers hebben kennis gemaakt met de natuurgebieden. Een bijverschijnsel
was ook dat veel bezoekers zich helaas meer permitteerden dan goed is voor de natuur. Dit was
bijvoorbeeld te zien aan het extra zwerfafval en afvaldumpingen waar we mee te maken kregen.
In januari was gestart met een consultatieronde onder Gooise burgers voor de nieuwe beheervisie
van GNR. Het vorige beheerplan was verlopen en nieuwe vraagstukken maakten een actualisatie van
de visie op het beheer van het natuurgebied dringend nodig. Na enkele avondbijeenkomsten voor
burgers en betrokken organisaties in de periode januari-maart liep de consultatie vast door de
Coronamaatregelen. Om de voortgang van het opstellen van de beheervisie te kunnen voortzetten is
de consultatie in augustus-september online voorgezet. Door middel van advertenties, social mediaen webberichten zijn inwoners geattendeerd op de mogelijkheid om te reageren op een
conceptbeheervisie en een voorlichtingsfilm te bekijken. Alles bij elkaar zijn ca. 100 reacties
binnengekomen met een keur aan aandachtspunten op het gebied van natuurbeheer en recreatie.
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Afgelopen maanden heeft GNR ook veel media aandacht gehad. In tal van media (nationale en
regionale TV, radio, dag- en weekbladen en social media) werd aandacht besteed aan de natuur, het
landschap, onze schaapskuddes en runderen, onze nieuwe beheerideeën uit de concept beheervisie
èn onze medewerkers die met hart en ziel zorgen voor ons natuurgebied en daar hartstochtelijk over
kunnen vertellen.
We hopen dat alle aandacht bijdraagt aan bekendheid van het Goois Natuurreservaat en voor het
draagvlak voor ons werk.

Besluiten uit de bestuursvergadering d.d. 18 juni 2020
Notulen d.d. 12 december 2020
De notulen van het openbare gedeelte van de vergadering 565-o van 12 december 2019 met
kenmerk: 19-10698-1.01.41-o worden ongewijzigd vastgesteld.
Genomen schriftelijke besluiten d.d. 19 maart 2020
Het overzicht met de genomen schriftelijke bestuursbesluiten van het openbare gedeelte van de
vergadering 566-o van 19 maart 2020 met kenmerk: 20-10801-1.01.41-o wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Groepsverblijf ’t Laer
a. Voorkeursvariant 2 van de businesscase verder uit te werken tot een project- en businessplan
voor de nieuwbouw van groepsverblijf ’t Laer. In het voorstel is een eenduidige financiële lijn
uitgewerkt.
b. Het uitgewerkte project- en businessplan ter besluitvorming voor te leggen aan het bestuur.
Vergaderdata Bestuur GNR 2021
De vergaderdata voor de bestuursvergaderingen in 2021 worden conform het voorstel vastgesteld.
- Donderdag 1 april 2021
- Donderdag 17 juni 2021
- Donderdag 7 oktober 2021
- Donderdag 16 december 2021

Besluiten uit de bestuursvergadering d.d. 1 oktober 2020
Notulen d.d. 18 juni 2020
De notulen van het openbare gedeelte van de vergadering 567-o van 18 juni 2020 met kenmerk:
20-10897-1.01.41-o worden ongewijzigd vastgesteld.
Aanvraag Stichting Steun voor financiering
Het bestuur gaat akkoord met het verzoek aan Stichting Steun om € 66.000,- te financieren voor:
- Het ontwikkelen van een actueel en publieksvriendelijk verhaal over de toegevoegde waarde van
het Goois Natuurreservaat (GNR) in het licht van de actuele maatschappelijke vraagstukken.
- Het uitwerken van een communicatiestrategie op basis van dit verhaal waarmee het GNR naar
buiten kan treden.
- Vormgevings- en productiekosten voor de verschillende bijbehorende uitingen, afhankelijk van
doel en doelgroep (o.a. boekje, infographic, social media).
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Grondoverdracht Landgoed Nieuw Cruysbergen
Het bestuur stemt in met:
a. ondertekening van een door de gemeente Gooise Meren voorbereide
vaststellingsovereenkomst, teneinde een grensgeschil tot een goed einde te brengen;
b. de daarin opgenomen verkoop van een perceel grond aan de buurman met een oppervlakte van
570 m2 tegen een marktconforme getaxeerde waarde van € 5.700,= betreffende de kadastrale
percelen Bussum sectie C, nummers 1547 en 1550 beiden gedeeltelijk, op basis van een tekening
die genoegzaam bekend is bij partijen in combinatie met een grensuitzetting in het veld;
c. de directeur-rentmeester te machtigen de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en er
voor zorg te dragen dat de inhoud voor zover dat binnen haar vermogen ligt, tot uitvoering te
(doen) brengen.
Hussenbeleid
Het bestuur besluit:
a. In te stemmen met het reguleren van de hondenuitlaatservices volgens het scenario ‘maximering
tot 3 honden per begeleider’ binnen het bestaande hondenbeleid van het Goois
Natuurreservaat, dus in alle gebieden waar honden nu ook zijn toegestaan (aangelijnd of los).
b. De directeur-rentmeester opdracht te geven dit scenario uit te werken in een communicatie- en
implementatieplan waarbij de maatregelen vanaf 15 juli 2021 (na het broedseizoen) worden
ingevoerd. Zo hebben de hondenuitlaatservices de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen.
Covid-19 Wat betekent dit voor het GNR, inventarisatie effecten, impact en risico’s
Het bestuur neemt kennis van de uitkomsten en besluit om de tweede begrotingswijziging 2020 vast
te stellen.

Reactie op de zienswijzen op de jaarstukken 2019 en begroting 2021
Op 9 april 2020 zijn de volgende documenten aan de participanten van de stichting verstrekt:
•
•
•
•
•

Jaarverslag 2019 Stichting Goois Natuurreservaat
Jaarrekening 2019 Stichting Goois Natuurreservaat
Eerste Wijziging Begroting Stichting Goois Natuurreservaat 2020
Uitvoeringsprogramma 2020-2023 Stichting Goois Natuurreservaat (versie d.d. 16-07-2019)
Begroting Stichting Goois Natuurreservaat 2021.

Statutair hebben de participanten de mogelijkheid een reactie in te dienen binnen 6 maanden.
De gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Huizen Blaricum en Laren hebben hiervan gebruik gemaakt.
Er zijn geen reacties binnengekomen van de andere participanten.
Het bestuur van Stichting Goois Natuurreservaat heeft kennisgenomen van de zienswijzen van de
gemeente Hilversum, Gooise Meren en Laren, en de instemming op de voorgelegde stukken door de
gemeente Huizen en Blaricum, stelt vast dat andere reacties van de participanten niet zijn
ontvangen, en besluit bij deze:
a. vast te stellen: een korte toelichting op de verschillen in bedragen tussen jaarrekening, -verslag
en het jaarplan 2019, zoals is opgenomen in bijlage 1 en 2.
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b. vast te stellen: een toelichting op de zienswijzen, overeenkomstig met de opgenomen
onderbouwing in dit bestuursvoorstel.
c. vast te stellen: de uitvoeringsbegroting 2020-2023 Stichting Goois Natuurreservaat (versie
d.d. 16-07-2019) en de Begroting Stichting Goois Natuurreservaat 2021
d. deze besluiten en bijbehorende toelichting op te nemen in de bestuurlijke informatiebrief 2020-2
die naar alle participanten gestuurd zal worden.
De toelichting op de ingediende zienswijzen treft u aan in bijlage 3.

Namens het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat,

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