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Informatie bij:
De directeur-rentmeester a.i. mw. H.C. Heerschop
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Naar aanleiding van de vergadering van het bestuur van de Stichting Gooisch Natuurreservaat op 22 juni 2017
ontvangt u hierbij de informatiebrief.
Portefeuilleverdeling
Het bestuur heeft op 22 juni 2017 de volgende portefeuilleverdeling en vervangingsregeling vastgesteld:
1. ‘Portefeuilleverdeling 2017-06’:
Kees-Jan Dosker
voorzitter
Hans van den Bor
financiën
Roelien van den Berg
personeel en organisatie / juridische zaken
Adnan Tekin
bestuurslid zonder portefeuille / speciale taken
Ben Lüken
fondsenwerving
Elbert Roest
terreinbeheer / recreatie
Gerrit Pas
terreinverwerving / ruimtelijke ordening
Miriam van Meerten
projecten
Nicolien van Vroonhoven verdienmodellen
2. Vervangingsregeling:
Gerrit Pas en Hans van den Bor vervangen elkaar
Roelien van den Berg en Ben Lüken vervangen elkaar
Kees-Jan Dosker en Elbert Roest vervangen elkaar
Miriam van Meerten en Nicolien van Vroonhoven vervangen elkaar
Over eventuele aanpassing van de huidige regeling voor de vervanging van de voorzitter zal het bestuur op een
nader te bepalen tijdstip besluiten.
Benoeming directeur-rentmeester ad interim
Het bestuur heeft mw. H.C. (Karen) Heerschop per 1 juli 2017 benoemd tot directeur-rentmeester ad interim van
het GNR. Deze benoeming volgt op het vertrek van de heer B. (Bert) van der Moolen. Deze is per die datum
benoemd tot directeur Noordoost Nederland van de Bosgroep.
Vaststelling begrotingswijziging 2017
Het bestuur heeft besloten de begrotingswijziging 2017 n.a.v. het beleidsplan vast te stellen onder het
voorbehoud dat de raden van Gooise Meren (op 28 juni) en Hilversum (op 5 juli) besluiten conform het aldaar
voorliggende raadsvoorstel. De participanten zullen na 5 juli over dit besluit per brief nader worden
geïnformeerd evenals over de wijze waarop het bestuur is omgegaan met hun zienswijzen.

Bestuurlijke informatiebrief Goois Natuurreservaat 1-2017

Verwerving Schootsvelden Naarden
Het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat heeft besloten tot aankoop van ruim 20 ha. agrarische
gronden, nu nog eigendom van de gemeente Gooise Meren en gelegen in de schootsvelden van de Vesting
Naarden. De provincie Noord-Holland betaalt de aankoop. De aangekochte gronden worden verpacht aan de
‘Agrarische natuur- en landschapsvereniging Vechtvallei’. Door deze aankoop neemt het GNR
verantwoordelijkheid voor een door gemeenten en provincie geuite wens de schootsvelden van de Vesting
Naarden voor de toekomst veilig te stellen en vrij en open te houden van bebouwing. De betekenis van de
schootsvelden ligt met name in de cultuurhistorische waarde: zij zijn vanuit militair-geografisch oogpunt bezien
een duidelijk herkenbaar overblijfsel van de toenmalige wijze van oorlogsvoering: een vesting met open
schootsvelden om de vijand op tijd in het vizier te krijgen.
Verwerving en beheer Landgoed Nieuw Cruysbergen
Het bestuur heeft onder voorwaarden (waaronder dekking van de aankoopkosten door deren) besloten tot
aankoop en beheer van Landgoed Nieuw Cruysbergen van de gemeente Gooise Meren in juli 2019. Gooise
Meren is daarmee verzekerd van adequaat terreinbeheer door een professionele organisatie. Het GNR kan vanuit
de potentie van het gebied zorgen voor een goede ontwikkeling van de natuur waardoor het kan bijdragen aan
een versterking van de ecologische verbindingszone Poort Naardermeer (Naardermeer-Gooi) waar ook de
ernaast gelegen natuurgebieden Gijzenveen, Zanderij Cruysbergen en Franse Kampheide onderdeel van
uitmaken.

Namens het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat,

H.C. Heerschop
directeur-rentmeester a.i.
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Naar aanleiding van de vergadering van het bestuur van de Stichting Gooisch Natuurreservaat op 5 oktober
2017 ontvangt u hierbij de informatiebrief.
Het bestuur heeft het concept beleidsplan 2018-2021, met bijbehorend uitvoeringsprogramma, inclusief
projectenprogramma 2017-2019 en de conceptbegroting 2018 vastgesteld. De stukken zullen voor zienswijze
worden voorgelegd aan de participanten. In het voorjaar van 2018 zullen wij u het beleidsplan 2019-2022 en de
begroting 2019 aanbieden waarmee wij vanaf dan in de pas lopen met de planning & control cyclus van
gemeenten en provincie.
Beleidsplan 2018-2021
Het beleidsplan 2018-2021 is geactualiseerd en aangepast naar de stand van begin 2018. Belangrijke
toevoegingen zijn een paragraaf over invasieve soorten, een explicietere beschrijving van de doorontwikkeling
van het GNR tot netwerkorganisatie en de eventuele aanvraag voor de status van Provinciaal Landschap in het
kader van de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050.
Uitvoeringsprogramma 2018-2021
Het uitvoeringsprogramma behoort bij het beleidsplan 2018-2021 en beschrijft de projecten en activiteiten die
voortvloeien uit het beleidsplan. Het projectenprogramma is een apart onderdeel (B) van het
uitvoeringsprogramma en komt voort uit de professionaliseringsslag die het Goois Natuurreservaat op dit
moment doormaakt. De projecten binnen het projectenprogramma wordt voornamelijk gefinancierd met
bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, bijdragen van derden en met (cofinancierings-)subsidies. De basis
voor het projectenprogramma is de reeds aanwezige projectenlijst. Aan de hand van een afwegingskader is de
prioritering tot stand gekomen die weergegeven is in dit projectenprogramma.
Begroting 2018 (incl. meerjarenbegroting 2019-2021)
De begroting 2018 heeft qua opzet en programma-indeling de oude indeling die nog niet synchroon loopt met
het beleidsplan. Het komende jaar zal gewerkt worden aan een nieuwe begrotingsopzet en programma-indeling.

Namens het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat,

H.C. Heerschop
directeur-rentmeester a.i.
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Naar aanleiding van de vergadering van het bestuur van de Stichting Gooisch Natuurreservaat op 23 november
2017 ontvangt u hierbij de informatiebrief.
Vaststelling beleidsplan 2018-2021 met bijbehorend uitvoeringsprogramma, inclusief projectenprogramma
2017-2019 en begroting 2018
Het bestuur heeft kennis genomen van de ingebrachte zienswijzen van de participanten Noord-Holland,
Huizen, Laren en Blaricum. De ingebrachte zienswijzen hebben bestuurlijk niet geleid tot aanpassing van het
beleidsplan 2018-2021, met bijbehorend uitvoeringsprogramma, inclusief projectenprogramma 2017-2019 en
de begroting 2018. Het bestuur van het GNR heeft voornoemde stukken definitief vastgesteld.

Handelingskader grondverwerving
Het bestuur van het Goois Natuurreservaat heeft nieuw ‘Handelingskader grondverwerving’ vastgesteld.
Hiermee is uitvoering gegeven aan het voornemen uit het Beleidsplan 2017-2020 om het handelingskader
voor grondverwerving te actualiseren. Gronden die aankoopwaardig zijn voor het Goois Natuurreservaat zijn
aangegeven.

Afstand eerste recht van koop perceel grond bij Crailo
Het bestuur van het Goois Natuurreservaat heeft besloten af te zien van zijn eerste recht van koop van een
perceel grond bij Crailo, zodat dit door de provincie verkocht kan worden aan de gemeenten Hilversum, Gooise
Meren en Laren ten behoeve van de door de gemeenten beoogde gebiedsontwikkeling. Dit onder de
voorwaarde dat:
1. de voor de natuurverbinding Laarderhoogt benodigde nieuwe natuur in de ecologische toeloop naar
de Natuurbrug Laarderhoogt wordt gerealiseerd als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Crailo;
2. binnen de gebiedsontwikkeling het bestaande groene raamwerk, grenzend aan de eigendommen van
de stichting (waaronder de grondwallen rondom de schietbaan en beplanting langs het Gebed zonder
end) behouden blijven en nieuw groen (o.a. langs Gebed zonder end) wordt ontwikkeld.
3. de toekomstige bouwlocaties adequaat worden afgeschermd van de ecologische toeloop naar de
Natuurbrug Laarderhoogt, op zodanige wijze dat de beoogde functionaliteit van deze natuurverbinding
gerealiseerd kan worden;
4. de noodzakelijke inpassingsmaatregelen niet ten koste gaan van het natuurterrein in bezit van de
stichting en/of terrein in de ecologische toeloop naar de natuurbrug Laarderhoogt.
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De drie gemeenten hebben een conceptbrief gestuurd aan het bestuur, waarin zij aangeven voldoende
rekening te willen houden met de natuurbelangen en het Goois Natuurreservaat nadrukkelijk te willen
betrekken bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Deze brief wordt definitief verstuurd na aankoop
van Crailo.

Namens het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat,

H.C. Heerschop
directeur-rentmeester a.i.
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