
Van: Bianca Kroon <kroon@gnr.nl>
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 11:59:36
Aan: griffie <griffie@huizen.nl

Onderwerp: Bestuurlijke informatiebrief 2022-2

Geachte griffies, bestuurssecretariaten, leden van het bestuur van de Stichting Goois
Natuurreservaat en ondersteunende ambtenaren,

Bijgevoegd vindt u de bestuurlijke informatiebrief 2022-2 (GNR-kenmerk: U.22-1.01.11579-1.01.49). 
Deze informatiebrief heeft als doel u te informeren over de besluiten die zijn genomen in het bestuur
van de Stichting Goois Natuurreservaat van 23 juni 2022.

Aan de griffies en bestuurssecretariaten het verzoek om deze brief ter informatie te verspreiden
onder de gemeenteraadsleden en het College van B&W van uw gemeente. Bij voorbaat dank.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet, 
namens mw. drs. C.W. (Karin) Kos,

Bianca Kroon
Managementassistente
Aanwezig maandag tm woensdag tot 13:30 en vrijdag tot 11:30.
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BESTUURLIJKE INFORMATIEBRIEF 2022-2

Van: Het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat Kenmerk: 22-11579-1.01.49
Datum: 29 juni 2022

Aan: de gemeenteraden en colleges van B&W van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren.

Informatie bij: mw. drs C.W. (Karin) Kos (directeur-rentmeester) Telefoonnummer: 035 - 621 45 98

Deze informatiebrief heeft als doel u te informeren over de besluiten die zijn genomen in het bestuur 
van de Stichting Goois Natuurreservaat van 23 juni 2022

Naast de bestuursbesluiten wil ik u graag ook informeren over een aantal andere actuele ontwikkelingen 
in en over het Goois Natuurreservaat:

Jubileumjaar
In het kader van het 90-jarige bestaan van het Goois Natuurreservaat hebben we op 4 en 5 juni 2022 
een extra groot Schaapscheerdersfeest georganiseerd. Het is een evenement waar de schapenknip- 
traditie centraal staat. Er zijn maar liefst bijna 400 schapen handmatig geknipt door vele vrijwilligers en 
een aantal professionele knippers. Daarnaast waren er diverse activiteiten voor jong en oud. Het feest is 
afgetrapt met een officiële opening, samen met burgemeester Mol van de gemeente Laren en 
locoburgemeester Kennis van de gemeente Blaricum. Het evenement is naar schatting door 6000 
mensen bezocht en heeft veel positieve publiciteit opgeleverd.
Als het goed is, heeft u voor ons jubileumsymposium op onze daadwerkelijke verjaardag, 11 november 
2022, een "save-the-date" ontvangen. Zo niet, dan horen wij dit graag.

Aankoop Kocherbos
Omdat Muiden en Muiderberg onderdeel zijn geworden van gemeente Gooise Meren is de aankoop van 
het Kocherbos in beeld gekomen voor het Goois Natuurreservaat. Inmiddels is overeenstemming bereikt 
met de eigenaar Stichting Hockey Kocherbos over de aankoop van het Kocherbos in Muiderberg en is de 
koopovereenkomst op woensdag 22 juni jl. ondertekend. Daarmee is dit allerlaatste restant van het 17e- 
eeuwse landgoed Hofrust voor altijd veiliggesteld en onderdeel geworden van het Goois 
Natuurreservaat dat meer dan 65 andere natuurgebieden in het Gooi beschermt en behoudt.
Zie ook: https://gnr.nl/actueel/nieuws/goois-natuurreservaat-koopt-kocherbos-in-muiderberg-aan

ANWB bord
Iedereen kent ze wel, de grote bruin-witte gebiedsborden langs de snelweg die ons wijzen op bijzondere 
natuurgebieden. Sinds 22 juni jl. staan er ook twee van deze borden langs de A27 bij Hilversum, 
waardoor de weggebruikers erop gewezen worden dat ze door de natuurgebieden van het Goois 
Natuurreservaat rijden. Het bord is geplaatst ter hoogte van natuurbrug/viaduct Zwaluwenberg ten 
zuiden van Hilversum en zichtbaar in beide rijrichtingen. Met het onderschrift ‘Beschermd sinds 1932’ is 
dit bord een extra bekroning in het jubileumjaar waarin het Goois Natuurreservaat negentig jaar 
bestaat. Zie ook: https://gnr.nl/actueel/nieuws/bekende-bruine-witte-anwb-bord-nu-ook-langs-het-  
goois-natuurreservaat
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Besluiten uit de bestuursvergadering d.d. 23 juni 2022

Nieuwe bestuursleden
Namens Laren en Blaricum waren de nieuwe bestuursleden Joke Lanphen en Jan van Midden aanwezig.
Voor Gooise Meren was wethouder Geert-Jan Hendriks aanwezig, die Barbara Boudewijnse verving. 
Vanuit Huizen was Marlous Verbeek nog een laatste keer aanwezig. De nieuwe bestuursleden zijn
uitgenodigd voor een GNR-introductie, inclusief een excursie, op 15 september a.s.

Herziene aanpak Fransche Kamp camping en Fransche Kamp heide
In opvolging van een positief bestuursbesluit van 7 oktober 2021 voor de herinrichting van de
parkeerplaats Fransche Kamp camping en Fransche Kamp heide is er vervolgonderzoek gedaan. Dit heeft
geleid tot een verlaging van de geraamde kosten. Op grond daarvan wordt de financieringsaanvraag bij
de Stichting Steun om de voorgestelde maatregelen mogelijk te maken, aangepast.
Het bestuur heeft besloten om in te stemmen met de aanpassing van de geraamde kosten.
Het bestuur heeft verder besloten de aangepaste financieringsaanvraag voor de voorgestelde
maatregelen aan te vragen bij Stichting Steun.

Statuten en bestuurlijke regelingen
Het bestuur heeft ingestemd met het voorliggende document bestuurlijke regelingen GNR 2022 versie
1.0 inbegrepen:
a. de daarin opgenomen ontwerp-statuten mede door uittreding van Amsterdam en provincie Noord- 

Holland zoals die door de notaris zijn aangeleverd;
b. beperkte wijzigingen die nog zijn doorgevoerd in de Regeling voor de directeur-rentmeester;
c. de vaststelling van de overige regelingen die in het document zijn opgenomen zoals het

Huishoudelijk Reglement, de regeling voor de directeur-rentmeester en de Code Goed bestuur.

Daarnaast heeft het bestuur de directeur-rentmeester de volgende opdrachten gegeven: 
a. de akte van de statuten zo spoedig mogelijk op te laten maken en te laten passeren door de

notaris;
b. In het vastgesteld document de ontwerp-statuten te vervangen door een afschrift van de

gepasseerde akte van de statuten;
c. In het vastgestelde document de portefeuilleverdeling steeds aan passen aan de collegebesluiten 

t.a.v. de aangewezen bestuursleden;
d. Het aldus aangepaste en vastgestelde document bestuurlijke regelingen GNR 2022 versie 1.0 als

(digitaal) boekje te verspreiden onder de bestuursleden.

Vergaderdata 2023
De vergaderdata voor 2023 voor het bestuur Goois Natuurreservaat zijn vastgesteld:

- Donderdag 30 maart 2023 - 15.30-17.00 uur
- Donderdag 22 juni 2023 - inclusief excursie - 12.00-17.00 uur
- D e a  k b 023 - 1 0- . 0 Iþÿ �A En-
- Donderdag 14 december 2023 - 15. 0-17.00 uur 

h AT
Namens het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat, ( e -

mw. drs. C.W. (Karin) Kos, 

directeur-rentmeester.
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