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a. WNRA
WNRA staat voor ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Deze wet regelt dat de
rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in
het bedrijfsleven.
Medewerkers bij GNR zijn geen ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet, want ze
hebben een arbeidsovereenkomst met het GNR en hebben daarmee al dezelfde
rechtspositie als werknemers in het bedrijfsleven.
De WNRA heeft in die zin voor GNR en haar medewerkers minder impact dan voor de
provincie en haar medewerkers.
GNR heeft echter wél een zogenaamde B3-status, dat wil zeggen dat de medewerkers
verplicht pensioen opbouwen bij het ABP, het pensioenfonds voor overheidspersoneel.
Door deze B3-status zijn we verplicht de salarissen en arbeidsvoorwaarden van
ambtenaren te volgen. Nu wordt duidelijk dat dit zou kunnen betekenen dat we als
onderhandelingspartij van de CAO met de vakbonden in overeenstemming moeten komen
over het salaris en de arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers. Dit is voor ons niet
wenselijk. Daarbij heeft het IPO, de partij die ons logischerwijs kan vertegenwoordigen in
de CAO-onderhandelingen, aangegeven alleen provincies te willen vertegenwoordigen.
Om duidelijkheid te krijgen in deze kwestie hebben wij Leeuwendaal gevraagd ons te
adviseren hoe we dit proces zo soepel mogelijk kunnen regelen.

b. Beleid provincie Noord-Holland
- Bijzonder provinciaal Landschap
Op verzoek van Provincie Noord-Holland is ambtelijk gereageerd op
voorliggende gebiedsbeschrijvingen Bijzonder Provinciaal landschap; onderdeel
het Gooi. Er is onder andere aandacht gevraagd voor het illusielandschap,
ongereptheid, bescherming van karakteristieke bodemprofielen. Er zijn
suggesties aangedragen om de beschrijving beter en completer te maken. Er is
aandacht gevraagd voor bescherming van het open landschap en (gevolgen van)
drinkwaterwinning.
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Programma Natuurontwikkeling
Het concept-programma Natuurontwikkeling 2020-2024 is door de provincie
toegestuurd met het verzoek hierop ambtelijk te reageren. Het programma
omvat het brede speelveld van het bescherming, beleid en beheer van natuur
en natuurgebieden in Noord-Holland. Er is door GNR gewezen op 1 ontbrekend
project. Daarnaast hebben de samenwerkende TBO’s een gezamenlijke reactie
gestuurd waarin waardering is uitgesproken voor de inhoud en suggesties zijn
gedaan op 8 onderdelen.

c. Rapport analysefase Omgevingsvisie Regio Gooi & Vechtstreek
In 2018 zijn er diverse onderzoeken gestart waarin GNR heeft geparticipeerd. De
onderzoek stonden in het teken van de toekomstige Omgevingsvisie voor de regio
Gooi en Vechtstreek. Deze onderzoeken zijn bij elkaar geschreven in het rapport
analysefase omgevingsvisie. Dit rapport staat ten dienste van de regionale discussie
en besluitvorming over het al dan niet gezamenlijk opstellen van een
gebiedsdekkende Omgevingsvisie. Naar het inzicht van GNR is het rapport niet
duidelijk en wordt belangrijke informatie gemist. Alhoewel GNR mee heeft gewerkt
aan diverse deelonderzoeken wordt dit analyse deel als onvoldragen beschouwd en
is aangegeven aan de Regio dat niet kan worden ingestemd met de inhoud.
d. Opmerkelijke heidebloei in 2019
De bloei van de heide in de 2e helft van augustus 2019 is opmerkelijk. Ten eerste
omdat de bloei zeer uitbundig optrad. Maar ook omdat de voortekenen - warm tot
zeer warm weer in juli, in combinatie met de droogte – niet gunstig waren.
Achtergrond is ook dat de afgelopen jaren op behoorlijke schaal in het Goois
Natuurreservaat sterfte van heideplanten is opgetreden. Enerzijds door
heidehaantje-aantastingen (vraat door een klein kevertje) en in 2018 door de
extreme droogte. Het gevolg van de warmte en droogte vorig jaar was ‘verbrande
heide’. Op sommige plaatsen kleurde het landschap grootschalig roestbruin als
gevolg van afgestorven heideplanten. Het was eind 2018 ongewis wat de effecten
van de omvangrijke sterfte van de heideplanten zou zijn. Gevreesd werd dat een
aanzienlijk deel van de heide dood zou zijn en dat het jaren zou duren voordat
regeneratie zichtbaar zou zijn.
Eind juli en de eerste weken van augustus kenden koeler weer met (plaatselijk) veel
neerslag wat kennelijk voor het heidelandschap en voor de struikheideplanten in
het Gooi een enorme stimulans betekende. De afwisseling van regen en zon was
een perfect weertype om maximale bloei tot stand te brengen. Het is zelden zo
mooi geweest!
En het toont weer eens aan dat het droge heidelandschap een typisch Atlantische
ecosysteem is dat voorkomt in een paar honderd kilometer brede band langs de
kust van West-Europa van Noorwegen tot en met Portugal.
e. VTA (boomveiligheidscontrole)
In het afgelopen jaar heeft het Goois Natuurreservaat een boomveiligheidsplan
opgesteld met als doel te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Nu dit plan is
opgesteld is het moment daar om op basis van geïnventariseerde routes op
boomniveau de gevaarzetting te beoordelen. Borgman Beheer Advies heeft deze
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opdracht van het GNR gekregen en zal in september 2019 van start gaan met de
inventarisatie. Bomen langs de opgegeven routes worden visueel beoordeeld op
vitaliteit en gebreken(VTA). Op basis van de geconstateerde vitaliteit en gebreken
worden vervolgacties geformuleerd, bijvoorbeeld het snoeien van dode takken of
het vellen van bomen. Bomen waar iets mee moet gebeuren zullen voorzien
worden van uniforme merktekens. De planning is dat binnen enkele maanden deze
inventarisatie is afgerond. Vervolgens wordt op basis van een opgeleverde
rapportage een aanbesteding voorbereid voor de daadwerkelijke uitvoering. We
verwachten dat we hiermee aan het einde van het jaar een start mee kunnen
maken die doorloopt tot aan het broedseizoen van 2020.
f. Natuurbrug Westerheide/ecoduct N525
Er is de afgelopen decennia hard gewerkt aan het netwerk van ecologische
verbindingen in Gooi (en Vechtstreek en de Utrechtse Heuvelrug). Het resultaat in
het Gooi zijn de gerealiseerd 4 natuurbruggen (Zanderij Crailoo, Zwaluwenberg,
Hoorneboeg en Laarderhoogt), de faunatunnel A27 en de in voorbereiding zijnde
Natuurbrug Anna’s Hoeve. Om het netwerk goed te laten functioneren resteert er
nog een grote opgave. Dat betreft een ecoduct over de Hilversumseweg te Laren.
De provincie Noord-Holland heeft een voorbereidingsproject gestart. Er is in
samenwerking met de gemeenten Hilversum en Laren en het Goois
Natuurreservaat een plan van aanpak opgesteld met een vlekkenplan. Er wordt
toegewerkt naar een participatieproces voor omwonenden, geïnteresseerden en
belanghebbenden.
g. Projecten
- Uitkijkpunt Tafelberg
De uitvoering van het herstel van de Tafelberg begint half oktober. De aanbesteding
is succesvol verlopen en past binnen de kostenraming en het beschikbaar gestelde
budget. De gebruikers, en met name directe omwonenden, worden op de hoogte
gehouden van onze plannen en tijdig en persoonlijk door ons geïnformeerd.
Begin 2020 zal het project zijn afgerond waarna het uitkijkpunt met de alle
betrokkenen feestelijk zal worden geopend. In de bijlage twee visualisaties van het
eindresultaat.
- 2e Schaapskooi
GNR heeft het voornemen een 2e schaapskooi te realiseren voor haar schaapskudde
die wordt ingezet bij het beheer van het heidelandschap. Dit voornemen is
opgenomen in het beheerbeleid. Er is een locatiestudie uitgevoerd.
Ter verdieping van de locatiestudie zijn eveneens een Gebiedsvisie en een
Vooronderzoek programma van eisen uitgewerkt.
- Natuurverbinding Hoorneboeg
In het Plan van Aanpak is draagvlak voor het project opgenomen als uitgangspunt.
Gedurende de voorbereidingsfase in 2019 is in de media en de maatschappij veel
aandacht ontstaan voor het kappen van bomen. Deze ontwikkeling raakt dit project.
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben, als landelijke organisaties, hierop
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hun beleid aangepast en dit in de media geuit. Het ministerie van LNV heeft
aangegeven in overleg met de provincies een bossenstrategie te ontwikkelen,
gericht op meer samenhang tussen het bossen-, natuur- en klimaatbeleid.
Deze strategie zal naar verwachting eind 2019 gereed zijn. Omdat nu nog niet
duidelijk is of deze strategie consequenties voor dit project zal hebben, is uit
oogpunt van zorgvuldigheid besloten om met de aanvraag van de
omgevingsvergunning en de aanbesteding van het project te wachten tot hier meer
duidelijkheid over is. De verwachting is echter dat de Natuurverbinding Hoorneboeg
geheel in lijn is met het vigerende beleid. In 2019 wordt de aanbesteding en
uitvoering van de werkzaamheden voorbereid, waarna na het broedseizoen 2020 de
uitvoering zal beginnen.
- Herinrichting Zuidelijk Raabos
Afgelopen tijd is de sanering van puin in de bodem en Japanse Duizendknoop
afgerond. Het aanplanten van bomen en het aanleggen van een wandelpad en
begrazing met schapen zit in de voorbereiding. Dit project wordt naar verwachting
in 2019 volledig afgerond.
- Huydecopersweg
Dit project is onderdeel van het veel grotere RWS-project rond de verbreding van
de A27 bij Hilversum. Een goedverlopen participatietraject met
omwonenden heeft voor de zomer geleid tot een definitief ontwerp (zie bijlage).
De gemeente Hilversum realiseert in het gebied een aantal grote compartimenten
voor een waterberging voor maximaal 90.000 m3 terwijl het GNR de
natuurwaarden realiseert.
Het gaat o.a. om het behoud van de eikenstructuur langs de Maartensdijkseweg,
westelijke laanstructuur, de restanten van de oostelijk laanstructuur en de haaks
hierop georiënteerde lanen met bijbehorende wallen/ greppels. Er worden tevens
wandel, fiets en ruiterpaden aangelegd, en uit bewonersparticipatie kwam naar
voren dat mensen graag een duidelijke scheiding zien tussen honden losloop- en
aanlijngebied. RWS blijft conform de afspraken uit 2011 eindverantwoordelijk voor
het project maar de gemeente Hilversum en het GNR nemen het projectleiderschap
nu over in de Voorbereidings- en Uitvoeringsfasen van het project. De eisen en
wensen worden op dit moment doorgerekend om te zien hoe e.e.a. past bij het
beschikbare budget.
- Sanering Volkstuinen
Op 30 maart 2017 heeft het bestuur van GNR besloten om de volkstuinen langs het
spoortracé Hilversum/ Hollandsche Rading te saneren volgens voorgestelde
‘voorkeursscenario a’; terug naar de natuur. In deze variant worden alle
tuinders/ huurders tegelijkertijd verzocht om binnen een te stellen termijn de
schoon op te leveren en te verlaten. Aansluitend kan het GNR over gaan tot
volledig sanering. Na de ontstane maatschappelijke onrust rondom project
Natuurverbinding Hoorneboeg is besloten om dit project aan te houden en
opnieuw tegen het licht te houden. Het project wordt in het najaar van 2019
opnieuw opgestart. In de opstart zal een wijziging voorstel worden gemaakt om te
komen tot de aanpak volgens het eerder voorgestelde ‘scenario b’; op termijn terug
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naar de natuur’. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de op dit
moment aanwezig tuinders/ huurders en hun mogelijke wensen tot (tijdelijke)
voortzetting van activiteiten. Na goedkeuring van het wijzigingsvoorstel zullen dit
najaar de tuinders/huurder worden benaderd (voor zover deze bekend zijn) zodat in
2020 tot (gedeeltelijke) sanering kan worden overgegaan.

Agendapunt 11, vergadering GNR bestuur nr. 564-o d.d. 18 september 2019

5

