Droom van VVG voor GNR.
1. Droom van VGG over de ambities van GNR is uitgekomen:


Natuurorganisatie met een brede maatschappelijke opdracht: natuurbeheer,
openstelling/recreatie, educatie, bezoekerscentra, publiekscommunicatie over natuur; niet
alleen een groenonderhoudsbedrijf.



500 ha uitbreiding van huidige bezit van 2800 ha, waarbij alle gemeentes hun afspraken over
overdracht van natuurterreinen nakomen mn Huizen en Blaricum wat VVG betreft. ;



Een projectenprogramma ter versterking van de Gooise natuur

2. Grote waardering voor de aanpak van de interim-voorzitter en haar staf . Het uitkomst van
project Beoordeling Verdienmodellen maakt duidelijk dat de bestuurlijke dromen over grote
geldpotten ook dromen zullen blijven. Dit Beleidsplan zet hen weer met 2 voeten op de Gooise
aarde.
3. Dit beleidsplan maakt volstrekt helder wat nu er nu moet gebeuren om de organisatie te stellen
om de ambities uit te voeren en wat daarvan de consequenties zijn. Vooral in financiële zin
4. We missen in het beleidsplan en de brief aan de colleges nog een helder onderscheid tussen
structurele en incidentele inkomsten en uitgaven. Het natuurbeheer en daaraan verbonden
taken moeten met structurele middelen gefinancierd worden. Ten eeuwige dage dus elke dag,
maand en jaar terugkerend.!
De opeenvolgende projecten als zodanig financier je met incidentele middelen zoals de
Fondsenwerving en de NPL. De projectorganisatie is wel weer structureel.
5. Onze droom is nog steeds dat de Gooise participanten , de gemeenteraden hom of kuit geven.
Na jaren van bezuinigen en onderzoeken staan we nu voor de echte beslissing: nemen de Gooise
gemeenten hun financiële verantwoordelijkheid of laten ze het GNR, de Gooise Natuur en de
werkorganisatie wederom bungelen.
6. De VVG zeggen “vluchten kan niet meer”. De Gooise natuur ,die u allen zegt zo hoog in het
vaandel te hebben en daarmee de werkorganisatie van GNR verdienen een stabiele toekomst. U
als raadsleden hebt de sleutel daarvoor in handen! U gaat over het geld.
7. Alvast een voorzet vanuit de VVG: De prijs voor de prachtige natuur van het Gooi is circa 11 euro
per inwoner tegen nu 6 euro. Dat is te financieren met een kleine verhoging van de OZB. Dat is
prima uit te leggen; we danken de hoge huizenwaarde in het Gooi vooral aan de natuur die door
GNR in stannd wordt gehouden. Hoe kan je de inwoners mooier duidelijk maken het dat extra
geld waard is. Ze kunnen daar elke dag genieten en ook de generaties na hen . En dat voor de
prijs van flesje wijn of 2 tapbiertjes per jaar.

