Geslaagd debat toekomstbestendig GNR
‘Dit moeten we vaker doen!’
Carien Bölger, Bert Rebel, Alexander Luijten, Peter Calis, en Jan Kastje, raadsleden uit respectievelijk
Blaricum, Huizen, Gooise Meren, Laren en Hilversum namen samen het initiatief voor een debatavond
over de toekomst van het Goois Natuurreservaat. Hoewel harde toezeggingen over geld uitbleven,
was de conclusie: dit moeten we vaker doen!
Karel Loeff
Hoe gaan we verder met het Goois Natuurreservaat? Die vraag stond centraal tijdens een druk
bezochte debatavond gisteravond in ’t Spant in Bussum. Onder leiding van Peter van der Geer
discussieerde de zaal, met bijna 150 belangstellenden, over het beleidsplan van het GNR en de
toekomst voor de grootste natuurbeheerder in de regio. “85 jaar is het GNR al een luis in de pels”, zo
begon interim-voorzitter Karen Heerschop. “En er is grote betrokkenheid bij de organisatie. Iedere
inwoner van het Gooi woont maximaal 10 minuten van hei of bos, beheerd door ‘ons GNR’”.
Heerschop wijst erop dat het GNR meer is dan alleen beheerder. “De hei is bedreigd gebied. Zonder
beheer zou die niet meer bestaan. Natuur is dus ook cultuur. GNR is naast beheerder ook
belangenbehartiger, partner en uitvoerder van overheidsbeleid”.
Versterken
Heerschop schetste een beeld van een organisatie met achterstallig onderhoud. We hebben dankzij
bijdragen van de Gooise gemeenten (een euro per inwoner) een transitieplan kunnen opstellen en
uitwerken. Het nu gepresenteerde beleidsplan zet in op het versterken van identiteit,
bestuurskracht, de werkorganisatie en de financiële positie. “Een jaar lang is er veel gebeurd achter
de schermen. De statuten zijn gewijzigd, we hebben een nieuw bestuursmodel ingevoerd en er is
inzicht in verdienmodellen. Nu is het tijd voor ‘friend-raising’. Maar voor de uitvoering van die
ambitie is wel een structureel hoger budget nodig”, aldus Heerschop.
Peter Van der Geer liet na de toelichting van Heerschop vijf ondersteunende partners aan het woord:
de vrijwilligers, de steunstichting, de klankbordgroep gebruikers, de Vrienden van het Gooi, en de
vrienden van het Goois Natuurreservaat. Hoewel er overwegend positieve reacties waren, werd er
ook zorg uitgesproken. Een lid van de steunstichting toonde zich “realistisch”: “de historie bewijst dat
de goede richting zo weer negatief kan worden omgebogen”. De vrijwilligersvertegenwoordiger
stelde dat de werkorganisatie steeds minder toegankelijk was in de contacten en begeleiding.
Organisatie
Het personeel van werkorganisatie van het GNR, dat ook aanwezig was tijdens deze avond, wilde
ondanks de oproep van Van der Geer aanvankelijk niet het woord voeren. Vanuit de zaal kwam
echter veel waardering voor de werknemers, die ondanks alles meer dan de zeilen bij hadden gezet
om het GNR draaiende te houden. Als afsluiter deed een van de boswachters toch een duit in het
zakje: “we gaan voor de Gooise natuur en willen dat blijven doen. En ik hoop u ook met ons.” Of dat
gaat lukken leek tijdens deze avond voornamelijk te liggen aan de raadsleden van de vijf Gooise
gemeenten. Die spraken hun inhoudelijke steun uit voor het belang van het GNR, maar niet alle
raadsleden durfden een positieve uitspraak te doen over het benodigde extra budget voor
versterking van de organisatie voor onder meer HRM-beleid, een marketeer en een fondsenwerver.
Raadslid René Sweijen van De Gooise Meren stelde dat hij het plan vaag vond en in het beleidsplan
het draagvlak van de inwoners miste. Dat kwam hem te staan op een felle tegenreactie van onder

meer voorzitter Johan Jorritsma van de Vrienden van het Gooi, die stelde dat het laf was om zo te
blijven jojo-en terwijl het belang van de natuur zo duidelijk is. Een van de begunstigers voelde zich
niet aangesproken. Er is draagvlak. 6.000 begunstigers leek weinig, maar een van de aanwezigen had
berekend dat dat aanmerkelijk hoger was dan bij andere natuurorganisaties. Andere deelnemers aan
het debat pleitten voor een verhoging van de OZB, terwijl uiteindelijk een van de aanwezigen
opperde voor een GNR-belasting. “Als we dan toch ook hondenbelasting, rioolrecht en
wegenbelasting betalen, dan kan dit er ook nog wel bij”.
1 april
De debatavond leek te eindigen met enige verwarring over wie nu verder zou gaan met welke
opdracht. Zo zit de taak van Karen Heerschop als voorzitter er na 1 april op. Omdat de
directeur/rentmeester ziek is, neemt ze deze taak voorlopig waar. GNR bestuurder Elbert Roest vulde
aan dat de situatie de komende weken nader bekeken wordt, maar dat er sprake zal zijn van
continuïteit. Heerschop zal als waarnemer de gemeenteraad van Blaricum informeren over het
beleidsplan, en wil dat graag ook doen bij de andere gemeenten. Dat laat onverlet dat er per 1 april
ook een nieuwe voorzitter aantreedt. Wie dat zal zijn, werd vooralsnog niet bekend gemaakt. Jan
Kastje die de avond mocht afsluiten was blij met de discussie en concludeerde ‘dat we dit vaker
zouden moeten doen’. Want alleen door met elkaar op een open manier de discussie aan te gaan en
van gedachten te wisselen, kan er meer draagvlak ontstaan voor de natuur waarvan alle 250.000
inwoners van de regio via hun gemeente en raadsvertegenwoordigers samen de eigenaar zijn.

