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Nr. 572-o                                                                                                           

 

Verslag van de openbare vergadering van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat 

gehouden op donderdag 7 oktober 2021 om 15.50 uur in de Infoschuur Goois Natuurreservaat, 

Naarderweg 103a, 1217 GL te Hilversum.  

 

Aanwezig 

Dhr. C.J.G. Dosker (voorzitter) 

Mw. R. van den Berg (lid) 

Mw. H.B. Boudewijnse (lid) 

Dhr. B. Heller (lid) 

Dhr. G.C. Knoop (lid) 

Mw. M.L.C. Verbeek (lid) 

 

Mw. C.W. Kos (directeur-rentmeester) 

Mw. C.J. Kersbergen (Teamleider Beleid, Ondersteuning en Externe relaties) 

Dhr. H. Hogeboom (Controller) 

Dhr. P. Hulzink (Sr. Beleidsmedewerker natuur, landschap en recreatie) 

Mw. Y.J. van Roomen (notulist) 

 

Afwezig  

Dhr. J. van den Bor (lid) (met bericht van verhindering) 

Dhr. P.A.M. Calis (lid) (met bericht van verhindering van hem en zijn plaatsvervanger)  

Dhr. Calis heeft dhr. Knoop gevraagd de belangen van Laren te behartigen en, indien nodig, ook voor 

Laren een stem uit te brengen. 

Mw. E.A.S. Rommel (lid) (zonder bericht van verhindering) 

Mw. M. van Doorninck (lid) (zonder bericht van verhindering) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 15.50 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.  

Van de heren Ven den Bor en Calis is een bericht van verhindering ontvangen. Mw. Rommel en 

Mw. Van Doorninck hebben geen bericht van verhindering gestuurd. Waarvan akte. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

TER VASTSTELLING / BESLUITVORMING  

 

 

2. Notulen openbare vergadering nr. 571-o d.d. 17 juni 2021 

Dhr. Van den Bor heeft in een mailbericht aan mw. Kos d.d. 6 oktober 2021 aangegeven dat in 

deze notulen onderstaande opmerking dient te worden opgenomen ten aanzien van het  

agendapunt 5: GNR 90 jaar. 

Op basis van aanvullende informatie heeft het bestuur de aanvraag geaccordeerd. Positief is dat 

een start gemaakt wordt met meetbaarheid doelstellingen. Echter er is ook gesproken over de 

effectiviteit van inzet van de financiële middelen. Dit leest dhr. Van den Bor niet meer terug in de 

notulen. 
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Mw. Kos heeft hierop geantwoord dat de vraag door GNR goed is genoteerd en is meegenomen in 

de nazending, waarop alle bestuursleden unaniem akkoord zijn gegaan met het projectvoorstel.  

 

Er zijn verder geen vragen en/of tekstuele op/aanmerkingen. 

De notulen worden met inachtneming van bovenstaande opmerking vastgesteld. 

 

De notulen van het openbare gedeelte van de vergadering 571-o van 17 juni 2021 met 

kenmerk: 21-11222-1.01.41-o worden met inachtneming van de opmerking van  

dhr. Van den Bor vastgesteld. 

 

Actielijst en Bestuursbesluitenlijst: 

De actiepunten 5 en 22 zijn nog niet geheel afgerond en blijven staan.  

 

Er zijn geen op-/aanmerkingen op de Bestuursbesluitenlijst. 

 

De actielijst met kenmerk 21-11222a-1.01.41-o en de bestuursbesluitenlijst met kenmerk 21-

11222b-1.01.41-o worden ter kennisgeving aangenomen en zijn hiermee definitief. 

 

3. Zienswijzen op jaarstukken en begroting 

Dhr. Hogeboom geeft een toelichting op het financiële deel en deelt mee dat in het bestuursbesluit 

is aangegeven dat enkel van de gemeente Hilversum een zienswijze is ontvangen, dit is echter niet 

correct. Van de andere Gooise participanten is bericht ontvangen dat zij geen zienswijze  

indienen. Dit zal ook zo worden verwoord in het besluit. 

Dhr. Heller geeft zijn complimenten met name ten aanzien van de Recreatievisie. Hij stelt voor 

deze breed te verspreiden. Geantwoord wordt dat de Recreatievisie samen met de Bestuurlijke 

informatiebrief 2021-3 naar alle participanten wordt gestuurd en ook zal worden opgenomen op 

de website van het GNR. De bestuursleden adviseren om een andere foto als voorblad te 

gebruiken.  

Het bestuur stemt unaniem in met de toelichting op de zienswijze van de gemeenteraad van 

Hilversum en verzending van de Recreatievisie als bijlage bij de Bestuurlijke 

informatiebrief 2021-3.  

 

4. Mw. Kos licht toe dat na de oprichting van het intern projectenbureau, waarvan dhr. Anninga de 

teamleider is, externe projecten van de Provincie Noord-Holland waarvan GNR de boogde 

eigenaar is heel veel inzet hebben gevraagd. Op dit moment komen die externe projecten in een 

rustiger vaarwater, waardoor er capaciteit vrij komt om vijf projecten, die al een tijd op de 

planning staan, nu voortvarend op te pakken.  

De uit te voeren projecten komen direct of indirect ten goede aan de natuur en recreatie in het 

Goois Natuurreservaat. Na goedkeuring door het bestuur zullen de benodigde financiële middelen 

worden aangevraagd bij de Stichting Steun. 

 

4.A. Extra maatregelen toelopen natuurbrug Laarderhoogt 
Om de benodigde rust in het gebied te vergroten voor flora en fauna en om knelpunten op te 

lossen zijn extra maatregelen nodig in de toelopen naar de Natuurbrug.  

Het bestuur stemt unaniem in met het projectvoorstel en het bijbehorende verzoek aan de 

Stichting Steun Goois Natuurreservaat om de benodigde financiële middelen ter 

beschikking te stellen. 

 
4.B. Herinrichting parkeerplaats Fransche Kamp camping en Fransche Kamp heide 

De parkeerterreinen bij de Fransche Kamp camping en de Fransche kampheide zijn in zeer slechte 
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staat en dienen te worden gerenoveerd. Dit om veiligheid te kunnen waarborgen en mogelijke 

aansprakelijkheid te voorkomen. Beide terreinen bevatten teerhoudend asfalt, daarom zijn de 

kosten van verwijderen, transporteren, reinigen en verwerken relatief hoog. 

Het bestuur stemt unaniem in met de voorgestelde werkzaamheden en het bijbehorende 

verzoek aan de Stichting Steun Goois Natuurreservaat om de benodigde financiële middelen 

ter beschikking te stellen. 

 

4.C. Aanvullende maatregelen wildrasters Naarderweg en Bussummergrindweg 

Om het aantal aanrijdingen met grotere zoogdieren zoals reeën op de Naarderweg en de 

Bussummergrindweg in Hilversum te verminderen, is het noodzakelijk dat een aantal aanvullende 

maatregelen getroffen worden. Met name door het plaatsen en vervangen van verschillende typen 

wildrasters. Dit gebeurt ter ondersteuning van het functioneren van de Natuurbrug Zanderij 

Crailoo. Vervolgens zal ook afstemming plaatsvinden met de wegbeheerders 

Het bestuur stemt unaniem in met het voorstel en het bijbehorende verzoek aan de Stichting 

Steun Goois Natuurreservaat om de benodigde financiële middelen ter beschikking te 

stellen. 

 

4.D. Nieuwbouw Groepsverblijf ’t Laer 

Het gebouw van groepsverblijf ’t Laer is gedateerd en is zeer dringend toe aan vervanging. Een 

uitgewerkt businessplan voor groepsverblijf ’t Laer laat zien dat een sluitende exploitatie haalbaar 

wordt geacht. Er is voldoende reden om het herbouwplan verder uit te werken.  

Dhr. Heller geeft aan het een realistisch verhaal te vinden. De Businesscase is niet helemaal dicht 

gerekend. Maar enkel geld opleveren is ook niet het doel. Doorslaggevend is om vooral kinderen 

een mogelijkheid te bieden voor natuureducatie. 

Dhr. Van den Bor heeft via een mailbericht d.d. 5 oktober 2021 diverse vragen m.b.t. het 

businessplan gesteld. Ondanks beantwoording heeft hij nog vragen. Om onduidelijkheden weg te 

nemen zal een afspraak gemaakt worden met dhr. Anninga (Teamleider projecten).  

Mits ook dhr. Van den Bor akkoord is met het gevraagde besluit, stemt het bestuur in met 

uitwerking van een projectbouwplan voor groepsverblijf ’t Laer op basis van het 

businessplan en daarvoor een bijdrage en garantstelling aan te vragen bij Stichting Steun 

Goois Natuurreservaat. Indien er middelen uit andere bronnen wordt verkregen wordt dat 

in mindering gebracht op de bijdrage van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat. 

 

4.E. Nieuwe kleding vrijwilligers 

Om het werkcomfort, de veiligheid en herkenbaarheid van de GNR vrijwilligers te verbeteren is 

in 2007 ingevoerd om kleding voor de vrijwilligers te verzorgen. De voorraad is bijna op en moet, 

voor de ca. 265 vrijwilligers die bij het Goois Natuurreservaat kleinschalig natuurbeheer 

verrichten en/of excursies, voorlichting en educatie verzorgen, worden aangevuld. Belangrijk zijn: 

comfort, duurzame materialen en veiligheid. Voor de keuze van een leverancier is expliciet 

gekeken naar de recyclebaarheid, de productiewijze en de kwaliteit van de kleding. 

Het bestuur stemt unaniem in met het voorstel en het bijbehorende verzoek aan Stichting 

Steun Goois Natuurreservaat voor het financieren van nieuwe, duurzaam geproduceerde, 

vrijwilligerskleding.  

 

TER KENNISNAME 

5. Mededelingen 

Mededelingen Beleid en Communicatie 

Ten aanzien van de oproep aan de politieke partijen in de Gooise gemeenten wordt geadviseerd 
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om na de raadsverkiezingen in maart 2022 een presentatie te geven aan alle nieuwe raadsleden. 

 

De overige mededelingen worden ter kennisgeving aangenomen. 

 

6. Notulen Klankbordgroep d.d. 16 februari 2021 

De notulen van de Klankbordgroep worden ter kennisgeving aangenomen. 

 

7. Ingekomen stukken 

De ingekomen brieven van de SNLG inzake Landgoed Monnikenberg en Buurtschap Crailo en de 

antwoorden hierop door GNR worden ter kennisgeving aangenomen. 

 

 

OVERIG 

 

 

8. Rondvraag 

Mw. Verbeek meldt dat de stukken met betrekking tot het Speelbos Sijsjesberg vanaf  

3 september 2021 ter inzage liggen. Zienswijzen en dergelijke kunnen binnen 6 weken worden 

ingediend. Afhankelijk van de ontvangen reacties is het streven om het dit jaar af te ronden. 

 

Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter dankt GNR voor de goede voorbereiding van de vergadering. Tevens dankt hij ieder 

voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de openbare vergadering rond 16.45 uur.  

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

Vastgesteld d.d. 12 december 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. C.J.G. Dosker       Mw. C.W. Kos 

Voorzitter        directeur-rentmeester 

 

 

 


