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Notulen openbare bestuursvergadering nr. 573-o, d.d. 16 december 2021 

Nr. 573-o                                                                                                           

 

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

gehouden op donderdag 16 december 2021 om 16.10 uur in de Infoschuur Goois Natuurreservaat, 

Naarderweg 103a, 1217 GL te Hilversum.  

 

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

Mw. R. van den Berg (lid) 

Dhr. J. van den Bor (lid)  

Mw. H.B. Boudewijnse (lid) 

Dhr. P.A.M. Calis (lid) (met bericht later aanwezig) 

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) 

Dhr. A. Molenaar (Sr. Adviseur Bedrijfsvoering) 

Mw. Y.J. van Roomen (notulist) 

 

Afwezig  

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

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 16.10 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

TER VASTSTELLING / BESLUITVORMING  

 

 

2. Notulen openbare vergadering nr. 572-o d.d. 7 oktober 2021 

N.a.v. agendapunt 4.D Nieuwbouw Groepsverblijf ’t Laer vraagt dhr. Dosker aan dhr. Van den 

Bor of hij inmiddels akkoord is gegaan met het toentertijd gevraagde besluit. 

Dhr. Van den Bor antwoordt dat dit inderdaad het geval is. Het toentertijd gevraagde besluit is 

hiermee definitief. 

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

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

De notulen van het openbare gedeelte van de vergadering 572-o van 7 oktober 2021 met 

kenmerk: 21-11321-1.01.41-o worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

Actielijst en Bestuursbesluitenlijst: 

Actiepunt 5 is nog niet afgerond en blijft staan 

Dhr. Van Bor geeft aan dat het eerst belangrijk is om de relatie en samenwerking met Stichting 

Steun te bespreken. Uitgangspunt is een goede constructieve samenwerking, waarbij de besluiten 
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van het GNR bestuur worden gerespecteerd. 

De Governance dient door Stichting Steun zelf te worden opgepakt. GNR kan hen niet dwingen.  

Mw. Van den Berg geeft aan dat dit bij wet is geregeld. Tevens stelt zij voor om Stichting Steun 

uit te nodigen met de bestuursregelingen, waar GNR nu druk mee bezig is, mee te gaan. 

 

Actiepunt 22 

Mw. Kersbergen deelt mee dat diverse ambtenaren over de bijenkasten contact hebben 

opgenomen. Het actiepunt is hiermee gereed en kan worden verwijderd. 

 

De actielijst met kenmerk 21-11321a-1.01.41-o is hiermee doorgenomen. 

 

Er zijn geen op-/aanmerkingen op de Bestuursbesluitenlijst met kenmerk 21-11321-b-1.01.41.0. 

Deze is hiermee definitief 

 

3. Educatievisie en Uitvoeringsprogramma 

Dhr. Heller is buitengewoon enthousiast met name omdat het hier jongeren betreft en 

complimenteert de opsteller(s) van het stuk. Hij deelt mee dat unieke natuurervaringen jonge 

mensen vormen. Ook zijn hiermee stappen gezet om het besproken jubileum programma concreet 

te maken. 

Mw. Boudewijnse merkt op in het geheel mee te nemen om jeugd niet als bedreiging te zien, maar 

in de educatie heel duidelijk te maken dat ook zij verantwoordelijk zijn voor de natuur. Mede als 

doel om het spanningsveld wat bestaat dat jongeren een bedreiging zijn als zij de natuur in gaan  

te laten verdwijnen. 

Mw. Kersbergen antwoordt dat de educatievisie juist is opgesteld vanuit de gedachte om jongeren 

te betrekken bij de natuur en het beheer daarvan.  

Tevens worden door de bestuursleden voorstellen gedaan om jeugd op andere manieren te 

betrekken, zoals o.a.: 

- aanstellen van een jeugd directeur-rentmeester; 

- kinderen (licht) vrijwilligerswerk te laten uitvoeren; 

- nadenken over een mogelijk verdienmodel - bijvoorbeeld kinderpartijtjes voor het goede doel 

van GNR 

- maatschappelijke stages 

- etc. 

Mw. Kersbergen antwoordt dat over diverse mogelijkheden wordt nagedacht o.a. om bijvoorbeeld 

junior beschermer van GNR te introduceren. 

Het bestuur stemt volmondig in met het gevraagde besluit. 

 

Het bestuur stemt unaniem in met het gevraagde besluit en om het benodigde projectbudget 

aan te vragen bij Stichting Steun. De Educatievisie en het Uitvoeringsprogramma zijn 

hiermee vastgesteld. 

 

4. Fietstunnel Maartensdijkseweg 

Dhr. Heller deelt mee dat het hier om een onbewaakte overgang handelt en de veiligheid met het 

aanbrengen van een tunnel sterk wordt verbeterd. 

Het bestuur stemt unaniem in met het gevraagde besluit. 

 

Het bestuur stemt unaniem in met het gevraagde besluit. 
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5. Stand van zaken Bestuursregelingen 

Mw. Kos deelt mee dat de heren Hulzink en Molenaar samen met mw. Van den Berg hard hebben 

gewerkt aan de stukken die nu voorliggen. Zij laat middels een presentatie zien wat tot nu is 

gebeurd en waar besluiten over worden gevraagd. 

Dhr. Calis vraagt naar hoe de 14 stemmen worden verdeeld. Dhr. Molenaar verwijst naar 

bladzijde 9 artikel 13. De stemverdeling die hier wordt weergegeven treedt in werking als de 

gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland definitief zijn uitgetreden.  

Uit de discussie in het bestuur blijkt dat er geen behoefte bestaat de stemverhouding fundamenteel 

te wijzigen. In de geactualiseerde regelingen zal dan ook de bestaande stemverdeling worden 

aangehouden.  

 

Mw. Verbeek deelt mee dat, omdat de stukken als nazending erg laat zijn ontvangen, zij deze 

documenten nog niet ambtelijk heeft kunnen laten toetsen. Zij kan nu dus geen besluit nemen. 

Mw. Boudewijnse sluit zich hierbij aan. 

 

Dhr. Heller adviseert om de juiste volgordelijkheid aan te houden. Uittreding, regelingen, etc. 

Hierna volgt een discussie of de regelingen door de gemeenteraden moeten worden geaccordeerd. 

Vooralsnog is de uitkomst dat het hier om interne regelingen gaat, deze worden dan ook als 

zodanig behandeld. Het besluit wordt door het GNR bestuur genomen en de raden worden 

hierover enkel geïnformeerd.  

 

Dhr. Heller stelt voor om de gevraagde besluiten t.a.v. de bestuursregelingen in de extra 

vergadering d.d. 27 januari 2022 te nemen  

Noot: de datum voor de extra vergadering is inmiddels gewijzigd naar 9 februari 2022.  

 

Actie 

Afgesproken wordt dat de bestuursleden hun (ambtelijke) vragen over de diverse stukken 

zo spoedig mogelijk opsturen naar mw. Kos en mw. Kersbergen. Zij zullen de vragen 

ordenen en deze beantwoorden en in de eerstvolgende vergadering aan het bestuur 

voorleggen. Vragen over afkoopsommen en ingroeimodellen dienen aan dhr. Knoop gesteld 

te worden. 

 

 

TER KENNISNAME 

 

 

6. Mededelingen 

Mededelingen Beleid en Communicatie 

Ten aanzien van het Hocras terrein deelt dhr. Heller mee het niet realistisch te vinden om in te 

zetten op 1 grote ecologische corridor. Mogelijk wel 2 kleine. Het GNR zet in op een brede 

verbinding van 30 m. Dit is, in zijn optiek, niet realistisch en haalbaar.  

Mw. Boudewijnse stelt dat er een aantal belangen spelen, zoals: realisatie van een school, 

woningen, groen en bedrijvigheid. Een groene corridor van deze omvang is niet te realiseren. De 

inbreng van Natuurmonumenten en GNR kan gecompliceerd zijn voor de gemeente. Het betreft 

hier namelijk grond van een private ondernemer. Deze kan besluiten tot verkoop en dan blijft het 

gebied sowieso versteend. 

Mw. Kos en dhr. Hulzink antwoorden dat het GNR rekening houdt met alle gevoeligheden maar, 

met realisme in het hoofd, ook de stem van de natuur vertolkt en dan is het aan de gemeente en 

ondernemer om de belangen af te wegen en te bezien wat er uiteindelijk in het plan gerealiseerd 

kan worden. Dan is het in naam van de natuur in ieder geval geprobeerd. 
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Afgesproken wordt dat mw. Kos en dhr. Heller dit onderwerp afzonderlijk samen nogmaals met 

elkaar bespreken. 

 

De mededelingen Beheer en Projecten worden ter kennisgeving aangenomen. 

 

7. A. Bestuursvoorstel deelname vertegenwoordiger pachters aan Klankbordgroep gebruikers 

Mw. Kos deelt mee dat het verzoek van de pachters is besproken met de Klankbordgroep (KBG). 

Afgesproken is dat in de KBG vergaderingen niet gesproken dient te worden over individuele 

pachtcontracten en dergelijke. Met ingang van de volgende vergadering van de KBG zal een 

vertegenwoordiger van de pachters van GNR deelnemen aan de KBG. Waarvan akte. 

 

B. Notulen Klankbordgroep nr. 52 d.d. 1 juni 2021 

De notulen van de Klankbordgroep worden ter kennisgeving aangenomen. 

 

8. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken van SNLG en Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht worden ter kennisgeving 

aangenomen. 

 

 

TER MENINGSVORMING EN OVERIG 

 

 

9. Brief aan Verbonden partijen (ter meningsvorming) 

Dhr. Hogeboom deelt mee dat de gestelde uitgangspunten worden meegenomen in het opstellen 

van de begroting 2023. Dhr. Heller geeft aan dat als het GNR deze uitgangspunten hanteert en/of 

inzichtelijk maakt, het GNR voldoet aan de voorwaarden. 

 

Dhr. Calis deelt mee dat de brief naar de verbonden partijen is gestuurd, omdat de gemeenten in 

zwaar weer zitten en de brief is bedoeld om daar rekening mee te houden. 

 

Mw. Boudewijnse stelt voor om dit onderwerp ook mee te nemen in de bespreking van de 

ingroeimodellen in de komende extra bestuursvergadering. 

 

10. Rondvraag 

Mw. Verbeek deelt mee dat de omgevingsvergunning voor het speelbos Sijsjesberg door de 

gemeente is verleend. Er kan hiertegen nog in hoger beroep worden gegaan. De hoop wordt 

uitgesproken dat in het vroege voorjaar de schop in de grond gaat. Zij houdt hierover contact met 

mw. Kos. 

 

Mw. Kersbergen deelt mee dat GNR, voorafgaand aan het jubileumjaar, een nulmeting heeft laten 

uitvoeren. Een van de uitkomsten is dat de naamsbekendheid van het GNR hoog is, namelijk 

90%. Met name door de borden van het GNR en de nieuwsbladen.  

Echter slechts 10% beseft dat GNR een zelfstandige stichting is. Hier ligt dus een 

communicatieve uitdaging voor het GNR. 

 

Dhr. Dosker geeft aan dat in het jaargesprek met mw. Kos is besproken om eind van elk jaar een 

overzicht te maken over de stand van zaken van de hoofddoelstellingen uit het jaarplan. Dit hoeft 

geen uitgebreid gedetailleerd verslag te zijn. Het is enkel bedoeld om het bestuur te informeren. 
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Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

11. Sluiting 

Dhr. Dosker deelt mee dat mw. Van Roomen met pensioen gaat. Hij bedankt haar voor haar werk 

voor het bestuur en reikt, namens alle bestuursleden, een bos bloemen uit. 

 

 

Mw. Kos wenst de bestuursleden prettige feestdagen en reikt namens het GNR een kerstpakket uit 

 

De voorzitter dankt GNR voor de goede voorbereiding van de vergadering en zegt het fijn te 

vinden dat deze laatste vergadering van het jaar 2021 fysiek heeft kunnen plaatsvinden.  

Hij dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de openbare vergadering rond 

17.20 uur.  

 

 

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

 

 

Vastgesteld d.d. 31 maart 2022 

 

 

 

 

 

 

 

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

Voorzitter        directeur-rentmeester 

 

 

 

 


