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BESTUURLIJKE INFORMATIEBRIEF     2021-2 

 
Van: Het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat  Kenmerk: 21-11251-1.01.49 
         Datum: 1 september 2021 
 
Aan: de gemeenteraden en colleges van B&W 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  
17 juni 2021 ontvangt u hierbij de informatiebrief met de in die vergadering genomen besluiten, 
waaronder het besluit over het jubileumplan GNR 90 jaar. 
 
Het Goois Natuurreservaat (GNR) is een unieke plek in Nederland. Te midden van een sterk 
verstedelijkte omgeving bevindt zich een prachtig natuurgebied, dat voor alle inwoners van het Gooi 
binnen 10 minuten vanaf hun huis bereikbaar en vrij toegankelijk is. We zijn trots op de bijzondere en 
kwetsbare natuur en de unieke historische landschappen. 
 
Ondanks een stijging van het aantal donateurs zijn er veel inwoners van het Gooi die niet op de hoogte 
zijn van het bestaan van het Goois Natuurreservaat. Ze kennen mogelijk wel de natuurgebieden in hun 
woonomgeving, maar beseffen niet dat het GNR als grondeigenaar heel veel doet om deze natuur in 
stand te houden en te ontwikkelen. Bezoekers nemen de natuur vaak voor lief en zijn zich niet bewust 
(genoeg) van de waarde én de kwetsbaarheid van deze natuur.  
 
Volgend jaar bestaan we 90 jaar. Dit jubileumjaar gaan we aanwenden om het Goois Natuurreservaat 
nog meer te profileren. Door middel van diverse activiteiten gaan we de zichtbaarheid van en de 
bekendheid met het GNR verder vergroten. Een goed moment om de bijzondere waarden van de Gooise 
natuur onder de aandacht te brengen, onder het motto: “Koester ons groene thuis!” 
 

Daarom willen we in het jubileumjaar 2022 een extra impuls geven aan de naamsbekendheid en 

waardering voor het werk van GNR, donateurs- en fondsenwerving en de bereidheid om GNR als hoeder 

van de Gooise natuur langdurig te steunen. Het bijbehorend jubileumplan is goedgekeurd door het 

bestuur en wordt gefinancierd door de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.  

 

 

Besluiten uit de bestuursvergadering d.d. 17 juni 2021 
 
Procesvoorstel evaluatie regelingen bestuursmodel 
Het bestuur besluit dat de directeur-rentmeester: 
a. voorstellen uitwerkt voor verbeteringen en wijzigingen van de diverse regelingen onder andere 

gebaseerd op de hieronder genoemde bevindingen. 
b. deze voorstellen voorziet van een juridisch advies en de voorstellen hierop aanpast. 
c. het resultaat ter besluitvorming voorlegt aan het bestuur in de vergadering van d.d. 16 december 

2021. 
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Evaluatie Organisatiebesluit 2018 
Het bestuur kan zich vinden in de observaties ten behoeve van de evaluatie en stemt in met het 
voorstel: 

1. Dat de artikelen en bepalingen uit het organisatiebeleid 2018 in de voorgestelde andere 
documenten (conform aangegeven in de bijlage) zullen worden opgenomen.  
 
Dit zal gebeuren gelijktijdig met een proces van herziening van bestuursregelingen zoals voorgesteld 
bij agendapunt 3. De opname van de bepalingen uit het Organisatiebesluit in bijvoorbeeld het 
Directiestatuut of de Instructie voor de DR zullen dus door het bestuur worden gezien, bij het 
vaststellen van die aangepaste regelingen.  
 

2. Dat de directeur rentmeester gemandateerd wordt, op het moment dat bovenstaand proces is 
afgerond en alle bepalingen van het Organisatiebesluit dus een plek hebben gevonden in de andere 
vernieuwde regelingen, te besluiten het Organisatiebesluit 2018 buiten werking te stellen. 

 
 
GNR 90 jaar 
Het bestuur gaat akkoord met het verzoek aan Stichting Steun om € 297.500,- te financieren voor het 
jubileumplan dat bestaat uit een zestal onderdelen waarmee het Goois Natuurreservaat haar 90-jarige 
bestaan gaat inzetten voor meer draagvlak en profilering bij een breed publiek. Dit geeft een extra 
impuls aan de naamsbekendheid en waardering voor het werk van GNR, donateurs- en fondsenwerving 
en de bereidheid om GNR als hoeder van de Gooise natuur langdurig te steunen. (*) 
 
Het plan bestaat uit:  
a. Vier deelprojecten waarmee we als GNR naar buiten treden in ons jubileumjaar en verschillende 

doelgroepen bereiken, te weten een brede profileringscampagne, een groots opgezet 
schaapsscheerevenement, een symposium voor al onze stakeholders in het Singermuseum en een 
educatieprogramma voor Gooise scholen. 
 

b. De vormgeving en productie van twee jubileumuitgaven, te weten een GNR-kalender met prachtige 
foto’s van het GNR een extra grote oplage van een aantrekkelijk vormgeven en toegankelijk boekje 
over de waarden van het GNR. 
 

Met deze bijdrage worden zowel de externe kosten gefinancierd om deze extra projecten mogelijk te 
maken, als de interne uren van de medewerkers die voor deze deelprojecten aan de slag gaan. 
 
(*) Na aanvullende informatie en toelichting heeft het bestuur in een schriftelijke ronde  
d.d. 7 juli 2021 unaniem ingestemd met het gevraagde besluit. 
 
 
Vestiging zakelijk recht van opstal ten dienste van Stedin 

Het bestuur besluit: 
 

1. Akkoord te gaan met het verlenen van een opstalrecht voor aanleg van een leiding van Stedin 
Netten b.v. op landgoed de Lieberg Goyergracht Zuid 37 te Eemnes. 
 

2. De directeur-rentmeester opdracht te geven  
- de overeenkomst met Stedin Netten b.v. voor het vestigen van het recht van opstal te 

ondertekenen;  
- de akte voor de vestiging van het recht door notaris Kroes & Partners op laten te maken.  
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Vergaderdata 2022 
Het bestuur stelt de vergaderdata voor de Bestuursvergaderingen in 2022 vast op: 

Donderdag 31 maart 2022            - 14.30-17.00 uur  
Donderdag 23 juni 2022                - 14.30-17.00 uur – (I.v.m. excursie reserveren vanaf 12.00 uur) 
Donderdag 13 oktober 2022         - 14.30-17.00 uur 
Donderdag 15 december 2022     - 14.30-17.00 uur 
 
En 
 
Kennismakingssessie nieuwe bestuurders van Stichting Goois Natuurreservaat  
n.a.v. Gemeenteraadsverkiezingen d.d. 16 maart 2022 
Donderdag 2 juni 2022                 - 14.30 – 17.00 uur  
Op advies van dhr. Heller dit datumvoorstel gewijzigd naar een datum in september 2022 
 
Donderdag 15 september 2022     - 14.30-17.00 uur 
 
 
Namens het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat, 
 
 
 
 
 
 
 
mw. drs. C.W. (Karin) Kos 
directeur-rentmeester 


