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BESTUURLIJKE INFORMATIEBRIEF     2020-3 

 
Van: Het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat  Kenmerk: 21-11057-1.01.49 
         Datum: 3 februari 2021 
 

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 vergadering van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat op  

10 december 2020 ontvangt u hierbij de informatiebrief met de in die vergadering genomen besluiten. 

Terugblikkend op het afgelopen jaar bij het Goois Natuurreservaat zien we dat veel mensen de natuur 

hebben gevonden of hérvonden. Dit jaar, waarin het Goois Natuurreservaat 88 jaar is geworden, hebben 

we een recordaantal bezoekers gehad in onze natuurgebieden. De natuur bracht rust en ontspanning in 

deze moeilijke periode als gevolg van het coronavirus dat zijn stempel drukt op onze samenleving.  

Door de toenemende belangstelling voor de natuur, is het voor ons des te belangrijker om een goede 

balans te behouden tussen natuurbescherming en recreatie. Een belangrijk speerpunt in onze nieuwe 

beheervisie. Waar mogelijk gaan we de natuur robuuster maken, zodat het beter bestand is tegen de 

klimaatveranderingen. Maar we willen niet alleen beschermen en behouden. We vinden het ook 

belangrijk dat inwoners van het Gooi en andere bezoekers kunnen blijven genieten van de natuur. We 

werken hard om al dit moois ook voor de volgende generaties veilig te stellen.  

 

Beheervisie 

Na een jaar voorbereiding is tijdens de bestuursvergadering van 10 december 2020 de beheervisie Goois 

Natuurreservaat 2020 vastgesteld. De visie beschrijft hoe we aankijken tegen de bescherming en het 

toekomstig beheer van het natuurgebied Goois Natuurreservaat. De doorkijk is lang (ca. 25 jaar); de 

looptijd is 12 jaar. Dus, over 12 jaar actualiseren of vernieuwen we de beheervisie.  

Afgelopen decennia zijn er ook beheervisies en -plannen opgesteld. De laatste had een looptijd tot en 

met 2019. Naast dat het een goed gebruik is in de natuurbeheersector om over een actuele visie te 

beschikken, is het ook een vereiste. Namelijk om goed en professioneel beheer vorm te geven en op 

basis daarvan beheersubsidie van de provincie te verkrijgen.  

Er zijn ook actuele aanleidingen om de visie te vernieuwen. Denk aan ontwikkelingen zoals de 

optredende klimaatverandering, de uitdaging om de biodiversiteit op peil te houden, de landelijke 

discussie over boskap, de milieukwaliteit (o.a. stikstofdepositie en verdroging) en niet te vergeten de 

recreatiedruk op de natuur. Deze thema’s hebben allemaal een plek gekregen in de beheervisie, meer 

dan in de vorige beheervisie het geval was.  

https://gnr.nl/media/1629/gnr_beheervisie_final-1.pdf
https://gnr.nl/media/1629/gnr_beheervisie_final-1.pdf
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Dagelijkse contacten met burgers, overheden en vrijwilligers laten zien dat de betrokkenheid met 

natuur en landschap in het Gooi onverminderd groot is. Deze betrokkenheid is benut door iedereen de 

gelegenheid te geven inbreng te leveren. Hiervoor zijn advertenties geplaats en zijn mailingen 

verzonden. Van deze mogelijkheid hebben ongeveer 100 personen gebruik gemaakt. Deze 

publieksconsultatie is begin 2020 vorm gegeven door avondbijeenkomsten en is later, als gevolg van 

Coronamaatregelen, online voortgezet. Er zijn tientallen onderwerpen aangedragen. Deze hebben 

nagenoeg allemaal in één of andere vorm een plek kunnen krijgen in de visie.  

De uitgekristalliseerde definitieve beheervisie is een belangrijk en blijvend communicatiemiddel met 

betrokkenen en burgers. Het biedt inzicht in de achtergronden van het beheer van het Goois 

Natuurreservaat. Om deze reden is de beheervisie in te zien en te downloaden van onze website 

https://gnr.nl/over-ons/publicaties/. 

 

Regionale Energie Strategie (RES) 

Het afgelopen jaar heeft er een uitbreid maatschappelijk proces plaatsgevonden om te komen tot een 

Regionale Energie Strategie, zowel op nationaal als provinciaal niveau. Het Gooi maakte onderdeel uit 

van de RES Noord-Holland Zuid. De RES biedt een aanbod aan het rijk voor invulling van toekomstige 

duurzame energie opwekking in de regio door zon en wind. Het Goois Natuurreservaat is hiervoor ook 

uitgenodigd en heeft tijdens diverse bijeenkomsten inbreng geleverd. Ook in het bestuur van het Goois 

Natuurreservaat is er over van gedachten gewisseld. Aan de ene kant zijn alle betrokkenen zich bewust 

van de grote maatschappelijke urgentie en aan de andere kant heeft de Stichting Goois Natuurreservaat 

als primaire doelstelling het beschermen van het natuurgebied. Deze gezichtspunten zijn verkend in het 

bestuur en heeft geleid tot het vaststellen van een afwegingskader die de directeur-rentmeester en de 

werkorganisatie gaan gebruiken bij het vervolgproces van de Regionale Energie Strategie in de regio. 

 

Besluiten uit de bestuursvergadering d.d. 10 december 2020 

 
Notulen d.d. 1 oktober 2020 

De notulen van het openbare gedeelte van de vergadering 568-o van 1 oktober 2020 met kenmerk:  

20-10966-1.01.41-o worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

Beheervisie 2020-2031  
Het bestuur GNR heeft de eindconcept beheervisie GNR 2020 in haar vergadering van 10 december 
2020 vastgesteld. De definitieve rapportage zal begin 2021 ter beschikking komen.  
 
Het bestuur besluit: 

• Vaststellen van het eindconcept van de beheervisie GNR 2020 voor de komende 12 jaar als basis 
voor de beheerkoers van het natuurgebied Goois Natuurreservaat en als toetssteen voor zowel 
strategische overwegingen als dagelijkse beheerbeslissingen. 

• Na vaststelling de beheervisie definitief vorm te geven en in januari de communicatie hierover op te 
starten: participanten, overheden, bij de consultatie betrokken organisaties en burgers én andere 
geïnteresseerden worden geïnformeerd over de beheervisie die dan ter beschikking gesteld wordt. 
 

 

 

https://gnr.nl/over-ons/publicaties/


 

 

3 

 

Regionale Energie Strategie (RES); vaststellen afwegingskader 

Het bestuur GNR heeft een afwegingskader vastgesteld voor haar deelname aan het proces Regionale 
Energie Strategie NH-Zuid-deelregio Gooi.  
 

Het bestuur besluit: 

• Het Goois Natuurreservaat onderkent het belang van de energietransitie, en heeft tegelijkertijd een 

taak om haar statutaire doelstellingen te bewaken. Om een balans te vinden tussen  

de natuur- en landschapswaarden van het GNR en de beoogde doelen van de Regionale Energie 

Strategie NH-Zuid; deelregio Gooi, stelt het bestuur voor het handelen van de directeur-rentmeester 

het volgende afwegingskader vast: 

1. Wat kwetsbaar is, dient te worden beschermd. 

2. Randvoorwaarden voor duurzame opwekking binnen het GNR is dat het niet strijdig mag zijn 

met de statutaire doelstellingen van GNR. 

3. Duurzame opwekking mag de biodiversiteit niet aantasten en indien toegepast dient deze bij te 

dragen aan de versterking van de biodiversiteit. 

4. Deelnemen aan onderzoek is zinvol; er kan uit blijken wat er wel kan. 

5. Kijk naar kleinschalige opwekmogelijkheden, en bekijk of het dan nog efficiënt is. 

• Het bestuur geeft de directeur-rentmeester het mandaat om volgens het vastgestelde 

afwegingskader gesprekken aan te gaan in het kader van het RES-proces, in het bijzonder voor het 

onderzoek naar de in de concept-RES opgenomen zoeklocaties. 

Areaaluitbreiding Muiderberg (Kocherbos) 

De gewijzigde situatie als gevolg van het samengaan van gemeenten Naarden, Bussum en Muiden tot 

Gooise Meren geeft aanleiding om anders naar het aankoopgebied van GNR te kijken. De bewoners van 

de voormalige gemeente Muiden zijn in de nieuwe situatie immers (betalende) participant geworden in 

de stichting. Hierdoor is de vraag gerechtvaardigd waarom het Goois Natuurreservaat zich niet sterk zou 

kunnen of maken voor de natuur die daar aanwezig is. 

Het bestuur besluit: 

• Hiertoe het aankoopgebied van het Goois Natuurreservaat zoals beschreven in het Handelingskader 
grondverwerving uit 2017 uit te breiden tot de gemeentegrenzen van Gooise Meren. 

• Te beginnen met de verkenning van een mogelijk aankoop van het natuurrijke gebied Kocherbos, en 
het bestuur te informeren over de voortgang hiervan. 

 

Namens het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat, 

 

 

 

 

mw. drs. C.W. (Karin) Kos 

directeur-rentmeester 


