
Van: @gnr.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 april 2022 11:50:52  
Aan: griffie 
 
Onderwerp: Bestuurlijke informatiebrief GNR 2022-1 en documenten GNR voor zienswijzen 

Geachte griffies, bestuurssecretariaten, leden van het bestuur van de Stichting Goois 
Natuurreservaat en ondersteunende ambtenaren, 
  
Bijgevoegd vindt u de bestuurlijke informatiebrief 2022-1 (GNR-kenmerk: 22-1.01.11482-1.01.49). 
Deze informatiebrief heeft als doel u te informeren over de besluiten die zijn genomen in het bestuur 
van de Stichting Goois Natuurreservaat van 31 maart 2022. 
  
In de bestuursvergadering van 31 maart 2022 heeft het bestuur de volgende documenten 
vastgesteld/goedgekeurd:  

• Jaarverslag Stichting Goois Natuurreservaat 2021 
• Jaarrekening Stichting Goois Natuurreservaat 2021 
• Eerste Begrotingswijziging Stichting Goois Natuurreservaat 2022 
• Begroting Stichting Goois Natuurreservaat 2023  

  
Wij vragen u vriendelijk om alle bovengenoemde documenten voor bespreking en zienswijzen aan te 
bieden aan het College van B&W van uw gemeente, de gemeenteraadsleden en het College GS van 
de provincie. 
  
Bovengenoemde documenten zijn op te halen via deze link   Bestuurlijke informatiebrief 2022-1 
  
Vanaf mei staan de stukken op de website van GNR, zodat u ze ook daar kunt raadplegen. U kunt 
hiervoor de volgende link gebruiken: https://gnr.nl/over-ons/publicaties/  
  
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, 
  

 

Managementassistente  
Aanwezig maandag tm woensdag  tot 13:30 en vrijdag tot 11:30. 
 

Goois Natuurreservaat  |  Postbus 1001  |  1200 BA  |  Hilversum 
 

T:  035-6214598  |  M: |  KvK:  41223080  |  www.gnr.nl 
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BESTUURLIJKE INFORMATIEBRIEF        2022-1 

 
Van: het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat  Kenmerk: 22-11482-1.01.49 
         Datum: 12 april 2022 
 
Aan: de gemeenteraden en colleges van B&W van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, 
Amsterdam en gedeputeerde staten van de Provincie-Noord-Holland 
 
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 31 maart 2022. 
 
Een stormachtig begin van 2022 
In de maand februari zijn er diverse stormen in ons land geweest. Vooral de laatste stormen hebben 
veel schade aangericht, ook in het Goois Natuurreservaat. Er zijn veel bomen omgewaaid en de effecten 
ervan waren op veel plaatsen zichtbaar. Wandel- en fietspaden waren versperd. Bomen vielen op 
hekwerken langs onze eigendomsgrenzen en zo hier en daar vielen bomen op bouwwerken. Er is de 
laatste weken veel werk verzet door het team van GNR en door aannemers om alle paden weer 
begaanbaar te maken.  
Een belangrijke vraag is: hoe erg is dit voor de natuur? Het korte antwoord is: niet zo erg. Er zijn veel 
individuele bomen omgegaan en dat betekent een gat in het gesloten kronendak van de bossen. Extra 
variatie dus en licht op de bodem, waardoor veel kruiden, bomen en struiken de kans krijgen om daar te 
groeien. De omgevallen bomen gaan meestal dood. En dode bomen zijn belangrijk als leefmilieu voor 
insecten en zwammen waar andere planten en diersoorten weer van profiteren. Al met al is de situatie 
met zo hier en daar omgevallen bomen een verrijking van het bos. 
Daarna trad er een periode aan van zonnig weer met oplopende temperaturen. Het werd echt lente, de 
natuur ontwaakte en de ontwikkeling van planten en dieren loopt zo’n drie weken voor op het normale 
tempo. 
 
Terugblik op 2021 (naar aanleiding van het jaarverslag) 
Het jaar 2021 was een mooi jaar, ondanks Corona. Steeds meer inwoners van het Gooi geven om de 
natuur waardoor het draagvlak voor alles wat wij doen, groeit. En steeds meer inwoners van het Gooi 
geven voor de natuur, want we kregen meer geld binnen via schenkingen en het aantal donateurs steeg.  
Dagelijks genieten duizenden inwoners van het Gooi, van de natuur en het landschap. We willen zoveel 
mogelijk mensen laten genieten van de prachtige natuur, zonder dat die natuur daar ‘last van heeft’. 
Daarom is het ook belangrijk om jongeren te leren goed met de natuur om te gaan. In 2021 hebben 380 
leerlingen aan een educatief programma bij de Schaapskooi en op de heide deelgenomen. Daarnaast is 
onze educatievisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld waarmee we de komende jaren 
aan de slag gaan. 
 
Wat betreft het natuurbeheer hebben we het afgelopen jaar ingezet op het versterken van de 
biodiversiteit en het gevarieerder en weerbaarder maken van de natuur. Hoe meer variatie, 
verschillende structuren en natuurtypen, hoe meer soorten ervan kunnen profiteren. Om dit te bereiken 
zijn kleinschaligheid, geleidelijk ingrijpen en het aanbrengen van variatie in onze activiteiten nodig. Het 
is maatwerk, we kijken naar de natuurlijke ontwikkelingen en hoe we hier het beste op in kunnen 
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spelen.  
We hebben van de Stichting Certificering SNL te horen gekregen dat wij ons certificaat van erkend 
natuurbeheerder behouden. Op basis hiervan ontvangen we de beheersubsidie van provincie Noord-
Holland voor de instandhouding van de natuur volgens beheertypen als bos, heide, poelen, akkers en 
graslanden.  
Daarnaast hebben we ook aan onze recreatieve voorzieningen gewerkt. In onze natuurgebieden ligt 76 
km aan fietspaden waarvan de inwoners van het Gooi en omstreken graag en vaak gebruik maken. Wij 
zorgen voor onderhoud en veiligheid en het afgelopen jaar is ruim 10 kilometer fietspad opnieuw 
aangelegd. Ook de mooie ruiterpaden zijn weer stevig onder handen genomen.  
 
Het afgelopen jaar hebben we meer en betere contacten met de lokale pers. Het is belangrijk dat de 
inwoners van het Gooi veel informatie krijgen over wat wij doen. Alle vormen van communicatie 
worden nu volop benut.  
 
Jubileumjaar 2022 
Het Goois Natuurreservaat bestaat dit jaar negentig jaar. Dit jubileumjaar gaan we aangrijpen om de 
organisatie én de natuur in het Gooi extra onder de aandacht te brengen. Dat moet lukken want uit een 
onderzoek van eind vorig jaar bleek dat meer dan 90 procent van de Gooiers het een voorrecht vindt om 
zo dicht bij zoveel mooie natuur te wonen. De helft van de inwoners gaat een paar keer per week lekker 
de hei op of het bos in. En natuurbehoud en het behoud van woongenot zijn de meest genoemde 
redenen om ons financieel te steunen.  
Diverse activiteiten die we gaan organiseren, zullen dit jaar in het teken staan van 90 jaar GNR. De 
eerste is het Schaapsscheerfeest. 
 
We willen u in het kader van het jubileumjaar alvast uitnodigen voor het Schaapsscheerfeest in het 
Pinksterweekend (4 en 5 juni 2022) en voor het Symposium op onze daadwerkelijke verjaardag op 11 
november 2022.  
 
Uittreding Amsterdam en Provincie Noord-Holland uit het bestuur 
Op 7 april jl. is de uittredingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-
Holland getekend. Deze twee participanten hebben nu definitief afscheid genomen van ons bestuur, 
maar zullen toch symbolisch onderdeel blijven van de Gooise Natuur. Er zijn namelijk namens hen twee 
bomen in het Goois Natuurreservaat geplant. 
Ik vertrouw erop dat we in de toekomst de zorg voor de Gooise natuurgebieden in goede afstemming 
met de Gooise gemeenten kunnen vormgeven. Want het Goois Natuurreservaat is van onschatbare 
waarde! 
 
Besluiten uit de bestuursvergadering d.d. 31 maart 2022 
 
In de vergadering van 31 maart 2022 heeft het bestuur unaniem de volgende documenten 
vastgesteld:  

• het jaarverslag 2021;  

• de jaarrekening 2021;  

• de eerste begrotingswijziging 2022;  

• de begroting 2023. 
 
Bovengenoemde documenten worden bij deze, voor zienswijzen aangeboden aan de participanten.  
Vanaf mei staan deze stukken op de website van GNR, zodat u ze kunt raadplegen. U kunt hiervoor ook 
de volgende link gebruiken: https://gnr.nl/over-ons/publicaties/  

https://gnr.nl/over-ons/publicaties/
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Daarnaast heeft het bestuur het volgende besloten: 
 
Vaststellen concept Regelingen Goois Natuurreservaat 
 
In het bestuur van 16 december zijn de “Concept bestuurlijke regelingen GNR 2022” voorgelegd. De 
regelingen zijn de statuten, het huishoudelijk reglement, de regeling voor de directeur-rentmeester en 
de code goed bestuur. De voorstellen zijn in hoofdzaak gericht op vereenvoudigingen en aanpassing aan 
de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en aan de eisen van deze tijd. Er is rekening gehouden met 
de uittreding van Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Alvorens de regelingen vast te stellen is 
besloten om de deelnemende gemeenten ambtelijk de gelegenheid te geven te reageren op de 
regelingen. De vragen en opmerkingen hebben tot een paar aanpassingen geleid. Op basis van de 
binnengekomen reacties heeft het bestuur het volgende besloten: 

 
1. Kennis te nemen van het feit dat er zeven reacties zijn ontvangen na de laatste bestuursvergadering 

van 16 december jl.;  
2. Kennis te nemen van de overwegingen en voorstellen bij de ontvangen reacties, zoals verwoord bij 

de onderbouwing van dit voorstel; 
3. De voorstellen over te nemen in de volgende versie van de “Concept bestuurlijke regelingen GNR 

2022” en deze als definitieve versie vast te stellen met de kanttekening dat het woord ‘uitsluitend’ 
in de zin ‘Elk bestuurslid richt zich bij zijn bestuurlijk handelen en bij stemming uitsluitend op het 
doel en de belangen van de Stichting’ wordt verwijderd in de algemene toelichting en in artikel 13 
lid van de concept statuten GNR 2022;  

4. De ontwikkelde nieuwe concept-statuten aan de notaris ter aktepassering voor te leggen, tegelijk 
met de wijzigingen die voortvloeien uit de uittreding van Amsterdam en provincie Noord-Holland uit 
het bestuur; 

5. De overige vastgestelde nieuwe regelingen van kracht te laten worden op het moment dat de 
hierboven genoemde nieuwe statuten in werking treden;  

6. De oude regelingen te laten vervallen op het moment van de inwerkingtreding van de nieuwe 
regelingen. 

 
Namens het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat,  

mw. drs. C.W. (Karin) Kos 
directeur-rentmeester 
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