
Van: Inwoner (geanonimiseerd) 

Verzonden: zaterdag 24 april 2021  
Aan: Gemeenteraad Huizen 

 
CC: griffie Hilversum; griffie Laren; griffie Blaricum; Gemeenteraad Gooisemeren; Bestuurssecretariaat  

Gooisemeren, griffie Gooisemeren 

 
 

Onderwerp: Regionale lafbekkerij oorzaak vertrek MRA uit GNR voor een habbekrats? 

Beste regionale bestuurders,  
 
Hierbij in chronologische volgorde een voorbeeld van 10 jaar falend regionaal beleid: 
 
Fase 0/ Een kleine 10 jaar geleden geeft Amsterdam aan uit het GNR bestuur te willen stappen en 
geen contributie meer te willen betalen. 
 
Fase 1/ Volgens een onafhankelijk bureau kan het GNR 25 miljoen euro tegemoet zien als 
Amsterdam zijn statutaire verplichting tot eeuwige contributie wil afkopen. 
Fase 2/ Alom bestuurlijke tevredenheid in de regio; voor die 25 miljoen kan Amsterdam eventueel 
vertrekken want de Provincie blijft de GNR sowieso financieel eeuwig steunen. 
Fase 3/ Amsterdam aan zijn contributie verplichtingen houden is lastig want juridische 
overeenkomsten zijn niet (!) voor eeuwig, aldus opeens betrokken politici uit onze regio. 
Fase 4/ Er wordt na een sterke "politieke partijen lobby" met Amsterdam onderhandelt over de GNR-
exit, met uiteraard 25 miljoen als "keihard" vertrekpunt. (zie Fase1) 
Fase 5/ De MRA ontwikkeld zich rap en de onderhandelingspositie van Amsterdam wordt sterker en 
onze politici krijgen knikkende knietjes van de Mokumse bestuurlijke branie! 
Fase 6/ Voor een habbekrats van 5,2 miljoen mag Amsterdam het GNR verlaten en volgens de 
betrokken regionale "hulie huilie" onderhandelaars zat er echt niet meer in! 
Fase 7/ Het huilie huilie van de regionale politici begint nu ook in de media en de raadzalen onder het 
mom: Wij wilde geen Amsterdamse GNR-exit en zeker niet voor een fooi! 
Fase 8/ Hoewel de GNR-exit college-technisch een feit is en die van de Provincie in de maak, 
passeerden er onlangs opeens moties en amendementjes in raadsvergaderingen. 
Fase 9/ De inwoners uit de regio krijgen nu ook door dat Amsterdam 20 miljoen cadeau door is 
gedaan en onze regio bestuurders niets anders dan groene lafbekken zijn. 
Fase 10/ De MRA  o.l.v. de burgemeester van Amsterdam gaat onze zogenaamde natuurgronden 
eens goed onder de loep nemen en mogelijk "voor eigen toekomstig gebruik"! 
 
Fase11/ Ook de GNR-exit inzake de Provincie is een feit en een vriendelijke gedeputeerde gaat langs 
de grenzen van de GNR gronden vast een kijkje nemen. 
Fase12/ In 2031 heeft het GNR geen geld meer om een advocaat in de arm te nemen nu de 
MRA  t.s.m. Hilversum de "John de Mol tunnel" onder de heide wil "doordrukken".  
 
Fase 0 t/m 10 is een feit en Fase 11 en 12 zijn aannames en voor hoe lang ligt eeuwig en 
ongeschonden in handen van u en de GNR bestuurders. 
 
U zult begrijpen ik heb maar weinig hoop, met u aan het groene regionale roer, op een goede afloop 
voor het ongeschonden laten van onze natuurgronden in de regio met een hijgende MRA op de loer.  
Al laat ik me natuurlijk graag door u verrassen maar ga nu eerst lekker met de hond bij de Groene 
Afslag de heide op en zolang het nog kan zonder zicht op een 19 meter hoog Buurtschap Crailo! 
 
Met ongeschonden groene groet, 
 
Inwoner (geanonimiseerd) 
 
 


