BESTUUR
Memo
Ontwikkeling netwerkorganisatie en belangenbehartiging

Vergaderdatum

13 december 2018

Agendapunt nr.

4

Kenmerk

18-9969-1.01.41-o

Bijlagen:

-

Behandelwijze:

Openbaar

Aanleiding om te agenderen
Een van de speerpunten uit het beleidsplan Goois Natuurreservaat 2019-2022 is om de organisatie
door te ontwikkelen tot een sterke netwerkorganisatie. Hieronder treft u een overzicht aan van hoe
daaraan op dit moment vorm wordt gegeven.

memo
Omgevingsvisie
Een belangrijk proces in de afgelopen tijd, is de totstandkoming van de Omgevingsvisie provincie
Noord-Holland 2050. Tijdens verschillende momenten in het proces om te komen tot de
omgevingsvisie, is door het Goois Natuurreservaat inbreng geleverd. Om vanuit het Gooi en de
Vechtstreek een herkenbaar en eenduidig geluid te laten horen is samen met Natuurmonumenten
een notitie Natuurambities Gooi en Vechtstreek opgesteld en als reactie van GNR en NM in het
proces ingebracht. De ambities zijn ook tijdens het symposium Verbinden en ontsnipperen van de
provincie op 16 november jl. met een flitspresentatie gepresenteerd.
Programma natuurontwikkeling
De provincie Noord-Holland heeft ervoor gekozen het natuurbeheerplan en het
Meerjarenprogramma Groen om te vormen tot een Programma Natuurontwikkeling. Het doel is een
samenhangend overzicht te bieden van het (provinciale) instrumentarium voor natuur- en
landschapsbeheer. Vanuit de belangen van het Goois Natuurreservaat is inbreng geleverd op het
concept.
Samenwerkende terreinbeherende organisatie in Noord-Holland
De terreinbeherende organisatie in Noord-Holland werken samen in het TBO. Het TBO is
gesprekspartner voor de provincie Noord-Holland. Er wordt samengewerkt op het vlak van
ruimtelijke plannen en ontwikkelingen, natuurbeleid en betrekken bij groen.
De terreinbeherende organisaties GNR, RNH en RMN beschikken elk over een relatief kleine afdeling
Handhaving en Toezicht (Boa’s domein 2). De operationele situatie met daaraan gerelateerde
problemen (planning, capaciteit, inzetbaarheid) zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar. Daarnaast grenzen
de gebieden van GNR, RMN en RNH min of meer aan elkaar.
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Dit was aanleiding in gesprek te gaan om te onderzoeken of er een bepaalde vorm van
samenwerking op dit gebied mogelijk is. Er zijn 4 varianten onderzocht waarvan de mogelijkheden
variëren qua mate van samenwerking, de mate waarin risico’s worden gelopen, dan wel worden
gedeeld en de mate waarin schaal- en/of synergievoordelen kunnen worden behaald.
In overleg tussen betrokken is vastgesteld dat variant 2, een 3 partijen convenant, op dit moment de
meest voor de hand liggende optie is.
Het voorstel is om voor de start van het seizoen 2019 een drie partijen convenant op te stellen en
te ondertekenen met als doel een pilot voor samenwerking Handhaving en Toezicht uit te voeren.
Eind 2019 zal een evaluatie plaatsvinden om te bezien of de samenwerking al dan niet succesvol is
en gecontinueerd kan worden.
Belangenbehartiging projecten en ruimtelijke ontwikkelingen
Er zijn diverse projecten en ruimtelijke ontwikkelingen waarbij inbreng van GNR noodzakelijk en
gewenst is zoals onder meer het vervolg van het MIRT (verkeer en vervoer Noordelijke randstad),
MRA, gebiedsontwikkeling Crailo, ontwikkeling Arenapark, HOV en de Groene Schakel. In deze
projecten en ontwikkelingen wordt ingezet op het op een goede en zorgvuldige wijze omgaan met
de belangen vanuit het Goois Natuurreservaat, gericht op behoud en versterking van natuur en
landschap, recreatie en instandhouding en beleefbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed. IENE
congres en afsluiting MJPO
Tijdens het internationale congres over verbinden en ontsnipperen IENE, heeft de afsluiting
plaatsgevonden van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Dit programma was gericht
op oplossen van knelpunten voor de fauna in de rijksinfrastructuur van wegen, spoorlijnen en
waterwegen in Nederland. Vanuit dit programma zijn o.a. vele ecoducten gerealiseerd. Goois
Natuurreservaat was bij de afsluiting aanwezig en heeft zich aangesloten bij de Community of
Practice, die gericht is op het delen van kennis en bedoeld is om de opgebouwde ervaring in
Nederland niet verloren te laten gaan.
Wezenlijke kenmerken en waarden
De provincie heeft het beschrijven van de Wezenlijke Kenmerken en Waarden van het Natuur
Netwerk Nederland (WKW) ter hand genomen. De grondslag hiervoor ligt besloten in het Besluit
Algemene Regels voor Ruimtelijke Ordening (BARRO). De WKW beschrijft de natuur(waarden) en
abiotische en ruimtelijke condities van de verschillende gebieden in Noord-Holland en dus ook voor
het Goois Natuurreservaat. Vanuit de specifieke gebiedskennis die bij het Goois Natuurreservaat
aanwezig is, is een groot aantal suggesties aangedragen om de beschrijvingen van de WKW’s van
het Goois Natuurreservaat op een correct niveau te krijgen.
De WKW’s zijn onderdeel van de Provinciale Ruimtelijke Verordening artikel 19, en leiden tot een
beschermingsstatus in de planologie/RO op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau.
Inbreng in de regio
De Regio Gooi en Vechtstreek is op zoek naar een passende manier om de provinciale
omgevingsvisie regionaal uit te werken. Vooral op het onderwerp Landschap is dit voor GNR
belangrijk en wordt er vanuit het Goois Natuurreservaat actief support gegeven waar dat mogelijk
is. Er vinden vanuit verschillende platforms zoals MRA en Regio G&V in 2018 en in de eerste helft
van 2019 diverse werksessies en onderzoeken plaats, gericht op een visie op het Landschap in de
Gooi- en Vechtstreek. Het is nog niet geheel duidelijk waar dit toe leidt en of de waarden van
natuur, landschap, recreatie en erfgoed van de terreinen van GNR voldoende zijn geborgd. Aan de
Regio G&V is gevraagd GNR goed te betrekken met het oog op goed en consistent beleid en borging
van de identiteit van het Goois Natuurreservaat als ‘groene ruggengraat’ van het Gooi.
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