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Jaarvergadering VVG 24 april 2012 te Huizen
Toespraak voorzitter VVG – Hetty Laverman

Waar waren we vorig jaar gebleven?
Samen bedreigingen stoppen en kansen grijpen en creëren!
Daar zijn we druk mee bezig geweest. Met als ondersteuning, ons boekje ’Te Gooi, te
Grabbel en ten goede'. Over welvaart, welzijn en welbevinden in het Gooi, waarin we ervoor
pleiten koste wat het kost te voorkomen dat de (groene, economische) kwaliteiten van het
Gooi en Omstreken, verloren gaan. En dat het investeren in kwaliteit de regio alleen maar
ten goede komt!
Verwerving, inrichting, beheer en wetgeving op het gebied van natuur en landschap zijn
onderhevig aan ingrijpende veranderingen. Decentralisatie, bezuinigingen, de noodwet;
allemaal verschuivingen van verantwoordelijkheden naar de regio, de gemeenten en burgers
zelf. Langzamerhand kristalliseert zich dit verder uit.
Concreet worden bijvoorbeeld de 13 beschermde natuurgebieden die nu de
monumentenstatus hebben, bedreigd. Daarnaast zijn versoepelingen van
bouwmogelijkheden buiten Binnen Bebouwd Gebied, in de buitengebieden dus, in het groen
gaande.
In ons volle gebied, ongeveer het dichtstbevolkte landelijk gebied van Nederland, is er, door
GNR, Natuurmonumenten alsook door Staatsbosbeheer, Agrarische Stichting Blaricum en
door inzet van particulieren desondanks veel groen, natuur en mooi landschap. Je waant je
daardoor op diverse heidegebieden in een groots groen natuurgebied. Naast zorgvuldig
omgaan met beheer wordt nu meer aandacht besteed aan recreatie in en educatie over de
natuurgebieden, ons cultureel erfgoed.
Maar ook in het bebouwde gebied is veel te doen: het karakteristieke van de dorpen en stad
te versterken en aan goed milieubeheer doen. Bijvoorbeeld in Bussum is een sterke
centrumvisie geschreven middels een viertal sessies met inwoners, groeperingen in alle
soorten en maten, ambtenaren, wethouder, raadsleden en deskundigen. Chapeau!
Daarover wordt ook door VVG meegedacht. Wij omarmen bewegingen om de stadecologie
te versterken.
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Denk aan de simpele actie van tuinreservaten.nl waar een lid van ons kenniscentrum zeer
actief in is en ons steunt met haar kennis.
We zijn dus bezig met natuur. En als we terugkijken in tijd is er veel van onze natuur
cultureel, historisch gegroeid erfgoed. Kortom, er is meer maakbare natuur dan we soms
vermoeden en bij stilstaan.
Het Planbureau voor de leefomgeving geeft in haar natuurverkenningen 2010 - 2040 aan dat
er grofweg 4 soorten kijkrichtingen zijn te onderscheiden, waar achter zich vier
verschillende mensbeelden bevinden.
Op de 4 mensenbeelden die bij de 4 genoemde kijkrichtingen horen ga ik iets nader in. De
rest laat ik hier even voor wat het is.
In de kijkrichting Vitale Natuur staat de intrinsieke waarde van de natuur centraal: natuur
om de natuur. Hierbij hoort dat het behoud plaatsvindt op een zo natuurlijk mogelijke
manier. Dit heet ook wel het ‘wildernis-natuurbeeld’.
Beleefbare Natuur is gebaseerd op het natuurbeeld dat natuur er vooral is om van te
genieten. Ze is er in de eerste plaats voor de recreatieve mens. Het gaat er dus niet om de
biodiversiteit zo hoog mogelijk te maken.
De kijkrichting Functionele Natuur gaat uit van het natuurbeeld dat natuur diensten levert
aan de mens. Sterker nog, de mens wordt gezien als onderdeel van de natuur en kan niet
zonder de natuur en haar diensten. Volledige natuurlijkheid of soortbescherming is geen
doel op zich in dit natuurbeeld.
De kijkrichting Inpasbare Natuur gaat uit van het natuurbeeld dat natuur belangrijk is, maar
mens en economie zijn belangrijker. Natuur zorgt zeker niet voor onveilige situaties en
overlast zoals overstromingen en muggenplagen. Natuur is per definitie veranderlijk en kan
tegen een stootje
Natuurlijk zijn deze vier beeldrichtingen zwart –wit weergave. Zij staan wel voor problemen
die geconstateerd worden en waar oplossingen voor moeten worden bedacht en vervolgens
uitgevoerd.
Wat geeft het Planbureau van de leefomgeving aan als handvatten voor het maken van
beleid :


Baseer het natuurbeleid op de drijfveren van mensen



Creëer een robuuste basis van natuurgebieden
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Anticipeer op veranderende maatschappelijke wensen



Speel in op het veranderend gebruik van de Noordzee



Ga strategisch om met Europees beleid



Maak integraal beleid

Onze drijfveren: Samen bedreigingen stoppen en kansen grijpen en creëren, geven
handvatten voor beleid.
En U weet vast dat: betrokkenheid moedig maakt!
VVG wil nog meer met haar leden en relevante partijen tot uitwisseling van beelden komen
en vernemen welke problemen zij ervaren. Dit om vandaaruit aan onze toekomst te kunnen
blijven werken. Natuurlijk binnen het kader van onze doelstellingen.
Daarbij is en blijft het van groot belang bedreigingen om te buigen naar kansen en voor
kansen ruimte te creëren.
Door een probleem werkelijk te doorgronden, heb je de halve oplossing al in de hand. Het
bestuur gaat hier komend jaar weer voor. Met onder meer een leergang ‘gooi-o-logie’,
lezingen, gesprekken, lokaal en regionaal meedenken, reageren, opponeren, onderbouwde
zienswijzen, artikelen schrijven over milieubeheer en ruimtelijke ordening, flora en fauna,
erfgoed.
En intussen maken we mooie wandelingen, uitstapjes in ons mooie natuur en karakteristieke
dorpen. En als we elkaar dan tegen komen zwaaien we en zeggen we: "Hiervoor zetten we
ons in, hiervoor doen we het." En dat dragen we dan ook uit.
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