BESTUURLIJKE INFORMATIEBRIEF

2021-1

Van: Het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat

Kenmerk: 21-11140-1.01.49
Datum: 20 april 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

Hierbij ontvangt u de informatiebrief van 1 april 2021 met daarbij de stukken die door het bestuur
zijn vastgesteld, te weten: het jaarverslag en de jaarrekening van 2020, de 1e begrotingswijziging
2021, en de begroting voor 2022. Deze stukken worden voor zienswijzen aangeboden aan de
participanten.
Algemeen
Ook bij het Goois Natuurreservaat werken de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus
door. Het kantoorpersoneel werkt zoveel mogelijk thuis, buiten doen onze medewerkers hun best
om alle essentiële werkzaamheden in de natuurgebieden door te laten gaan.
De coronacrisis duurt lang en dat is merkbaar in de natuurgebieden. Het is fijn dat de natuur
gevonden is en wordt gewaardeerd, ook door bezoekers die voorheen niet of minder in de natuur
kwamen. Daarnaast wordt de natuur ook belast door de drukte die nu niet alleen in de weekenden
manifest is, maar op alle dagen van de week. De gevolgen zijn buiten te zien. Reeën worden,
onbedoeld, opgejaagd en vinden geen rust. Wegen, paden en paadjes breiden zich uit in bossen en
heidevelden, en andere recreatievoorzieningen worden sleets door het intensieve gebruik.
De drukte zal tijdens het broedseizoen aanhouden omdat versoepeling van de coronamaatregelen
nog op zich laat wachten. Samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Landschappen
heeft GNR daarom de voorjaarscampagne gestart om aandacht te vragen voor de broedperiode in de
natuur.

Er wordt in de pers en op social media veel aandacht besteed aan deze oproep om rekening te
houden met de benodigde rust voor fauna.
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Besluiten uit de bestuursvergadering d.d. 1 april 2021
In de vergadering van 1 april jl. heeft het bestuur unaniem de volgende documenten vastgesteld:
- het jaarverslag 2020;
- de jaarrekening 2020;
- de gewijzigde begroting 2021
- de begroting 2022.
Bovengenoemde documenten worden bij deze voor zienswijzen aangeboden aan de participanten.
Vanaf mei 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:
Vaststellen Geactualiseerd Handelingskader grondverwerving en aangepaste kaart
Gelezen het bestuursvoorstel: Grondverwervingsbeleid Goois Natuurreservaat 2021 en het
Handelingskader grondverwerving 2021 Goois Natuurreservaat heeft het bestuur unaniem
besloten:
1. Kennis te nemen van de geactualiseerde versie van het ‘Handelingskader grondverwerving
2021 Goois Natuurreservaat’ waarin de eerder genomen bestuursbesluiten van 2017 en 2020
zijn verwerkt.
2. De daarin opgenomen en aangepaste kaart aankoopwaardige gebieden vast te stellen waarbij
mogelijke aankoopwaardige gebieden in de voormalige gemeente Muiden (onderdeel van gemeente
Gooise Meren) zijn opgenomen, conform het besluit van december 2020 waarin is besloten het
aankoopgebied uit te breiden tot de gemeentegrenzen van Gooise Meren.
Aanvullend wordt besloten dat in het handelingskader wordt opgenomen dat zowel de gemeente
waar wordt aangekocht, als het bestuur, worden geïnformeerd over aankopen die de directeurrentmeester zelfstandig kan doen.
Verkenning aankoop Kocherbos te Muiderberg
Gelezen het bestuursvoorstel: Verkenning Aankoop Kocherbos te Muiderberg heeft het bestuur
unaniem besloten:
1. Kennis te nemen van de Verkenning aankoop Kocherbos te Muiderberg en daarmee vast te stellen
dat de aankoopmogelijkheid Kocherbos past bij de inhoudelijke criteria voor verwerving zoals die zijn
opgenomen in het geactualiseerde Handelingskader Grondverwerving 2021
2. De directeur-rentmeester opdracht te geven het onderhandelingsgesprek met de eigenaar aan te
gaan, fondsen te werven ter dekking van de aankoopkosten en een aankoopvoorstel ter
besluitvorming aan het bestuur voor te leggen.
Namens het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat,

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