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1. Inleiding
Ook in 2013 was er alle aanleiding voor de Vereniging van Vrienden van het Gooi om
haar activiteiten voort te zetten. Het blijft absoluut noodzakelijk om de ontwikkelingen op
het gebied van de ruimtelijke ordening van het Gooi en omstreken op de voet te volgen
en te becommentariëren. Maar ook andere zaken vragen de aandacht.
Het bestuur prijst zich gelukkig dat de expertise en het enthousiasme, die nodig zijn om
deze niet aflatende inspanning vol te houden en regelmatig met succes bekroond te zien,
in ruime mate voorhanden zijn binnen de vereniging. De dank van het bestuur gaat dan
ook uit naar al die vrijwilligers die, dikwijls naast een veeleisende dagtaak, bereid zijn
tijd en energie belangeloos beschikbaar te maken. Of – misschien toch niet helemaal
belangeloos: zij én wij allemaal beleven genoegen aan het prachtige landschap van het
Gooi en hebben er belang bij dat dit landschap behouden blijft en dat de ontwikkelingen
in dat landschap zullen passen en duurzaam zullen zijn.
Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten die vanuit deze drijfveer in 2013 zijn
ontplooid. Niet alles kan worden genoemd; meer bijzonderheden zijn beschikbaar in de
afleveringen van het verenigingstijdschrift en op de website. Uiteraard is het bestuur
altijd bereid nadere informatie te verschaffen.

2. Reguliere belangenbehartiging
2.1. Beleidsbeïnvloeding op gemeentelijk niveau
2.1.1. Blaricum: Voorland Stichtse Brug
De gemeente Blaricum is bezig met het opstellen van een beheersverordening voor het
Voorland van de Stichtse Brug (in feite de westelijke zijde van het zuidelijke landhoofd).
Deze beheersverordening is opgesteld in plaats van een bestemmingsplan omdat in dit
gebied op de korte termijn geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien, maar
het wel nodig is eventuele onwenselijke gebouwde en functionele ontwikkelingen te
kunnen voorkomen. De VVG heeft in de aanloopfase naar de opstelling van dit plan de
gelegenheid gehad haar visie in te brengen.

2.1.2. Bussum: MOB-complex
De VVG volgt al vanaf 2003 de plannen om het voormalige MOB-complex nabij de
Nieuwe ’s-Gravelandseweg in Bussum om te vormen tot een natuur- en woongebied. De
bedoeling was dat van het terrein van 11,5 hectare ongeveer 9 hectare aan het Goois
Natuurreservaat (GNR) zou worden overgedragen en dat 2 hectare bestemd zou worden
voor beperkte woningbouw.
In 2013 bleek dat gedacht werd over een veel dichtere bebouwing dan nog in 2010 was
afgesproken, namelijk tot 50 woningen op 2 hectare. De VVG heeft onder meer bij de
gemeenteraadscommissie haar zorgen geuit over de vraag of in het terrein wel
voldoende natuur- en landschapswaarden behouden zouden blijven om overname door
het GNR zinvol te doen zijn.
Begin 2014 bleek dat het bestemmingsplan gewijzigd gaat worden. Het idee is de bouw
van 50 woningen, verspreid over circa 5 hectare, mogelijk te maken. Daarnaast wenst de
gemeente de oude MOB-gebouwen op het gehele terrein te gedogen. Op deze manier
blijft er geen fatsoenlijk stuk natuur voor het GNR over. De VVG zal zeker reageren op dit
plan; dit in overleg met omwonenden die zich hebben verenigd in de stichting
Cruysbergen-Natuurlijk. Zie www.cruysbergennatuurlijk.nl.
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2.1.3. Hilversum: Monnikenberg
Begin 2013 presenteerde B en W van Hilversum het ontwerpbestemmingsplan
Monnikenberg en gerelateerde ontwerpbesluiten, waaronder de kapvergunning. De VVG
constateerde tot haar genoegen dat het commentaar, dat door de VVG in 2012 was
ingebracht, was gehonoreerd. In onze reactie hebben wij er aandacht voor gevraagd dat
op en nabij de bouwvlekken zo zorgvuldig mogelijk zal worden omgegaan met de
natuurwaarden van het gebied. Intussen is er een Groenfonds opgericht ten behoeve van
behoud en versterking van de natuur. Op regelmatige basis is er overleg met de
projectdirecteur Huisvesting en Vastgoed en de gemeente over de ontwikkelingen en
VVG-standpunten.

2.1.4. Hilversum: Anna’s Hoeve (woonwijk en HOV)
Voor natuurgebied Anna’s Hoeve was 2013 een bewogen jaar - en voor de VVG was
Anna’s Hoeve in 2013 een belangrijk aandachtspunt. Het jaar begon nog goed, met in
januari de presentatie door het college van B&W van Hilversum van een nieuw
masterplan voor de nieuwbouwwijk, waarin eerdere kritiek van de VVG goeddeels was
overgenomen. Zo werden bouwhoogtes aangepast, blijft de groenstrook Liebergerweg
behouden en kwam er toch een integraal onderzoek naar de effecten op de omliggende
natuur van het bouwplan en andere ontwikkelingen in de omgeving, zoals de VVG met
GNR en bewonersvereniging Behoud Anna’s Hoeve eerder had bepleit. Volledigheidshalve
heeft de VVG in juli ook nog formeel gereageerd op het ontwerp bestemmingsplan.
Behalve de nieuwbouwwijk, speelt in deze ecologische corridor ook de aanleg van de
HOV/vrije busbaan. In april 2013 heeft de VVG gereageerd tijdens de zogenoemde
consultatieronde die werd georganiseerd door het college van B&W. De VVG richtte zich
op één speciaal onderdeel: de Weg over Anna's Hoeve. Er is o.a. door de VVG altijd
nadrukkelijk gepleit voor bundeling van nieuwe en bestaande infrastructuur met de
spoorlijn, dus de busbaan langs het spoor en als alternatief voor de huidige Weg over
Anna's Hoeve deze ook verleggen naar de spoorlijn, waarna over deze gebundelde
infrastructuur een natuurbrug wordt aangelegd. Deze eerder geplande verlegging van de
Weg over Anna’s Hoeve was echter ineens uit de plannen verdwenen…
Toen de gemeenteraad in oktober onverhoeds besloot om definitief af te zien van de
eerder geplande verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve, voelde de VVG zich
genoodzaakt om tegen dit raadsbesluit een formeel bezwaarschrift in te dienen. De VVG
kan instemmen met de HOV-plannen, mits de natuur hier geen onevenredige schade van
ondervindt. De huidige gang van zaken is voor de VVG echter onacceptabel, vanwege de
te grote aantasting van natuur en recreatie in deze belangrijke ecologische corridor van
bovenregionale betekenis.
Op onze website is een uitgebreid dossier te vinden over Anna’s Hoeve, met o.a. alle
formele reacties van de VVG.

2.1.5. Hilversum: Vliegveld
Toen het Hilversumse college van B&W eind 2012 plotsklaps een voorstel presenteerde
voor verharding (asfaltering) van de start- en landingsbanen en taxibanen van Vliegveld
Hilversum, kwamen diverse groene organisaties, waaronder de VVG, hier direct tegen in
het geweer. Dat leidde al in januari 2013 tot resultaat, met de aanname door de
gemeenteraad van een motie waarin men zich uitsprak tégen baanverharding. Later dit
jaar startte de gemeente formeel een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan,
waarmee baanverharding definitief onmogelijk wordt gemaakt. De VVG is blij en trots op
dit prachtige resultaat in deze jarenlange strijd!
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2.1.6. Hilversum: Groene zaken
In januari 2013 stelde de gemeente het Groenbeleidsplan vast. In de inspraakfase, in
2012, had de VVG een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, die voor een deel
in het plan zijn verdisconteerd.
Ook stelde Hilversum in 2013 het gemeentelijk velbeleid vast. De VVG kon de
beleidsoverwegingen onderschrijven die ten grondslag lagen aan dit beleid. Wel zijn ook
hier op een aantal details opmerkingen gemaakt door de VVG. En ook hier geldt dat ze
voor een deel hebben geleid tot aanpassingen van het ontwerp.

2.1.7. Hilversum: De Hoorneboeg
Kort voor het einde van 2013 werd het bestuur door de actiegroep ‘Geen doden op de
hei’ geïnformeerd over plannen om op Landgoed De Hoorneboeg een zgn. natuurbegraafplaats aan te leggen. Begin 2014 is in samenwerking met leden van het
Kenniscentrum in korte tijd een notitie gepubliceerd waarin met kracht van argumenten
wordt aangetoond dat De Hoorneboeg zich niet leent voor een dergelijke exploitatie.
Deze notitie is breed verspreid onder betrokkenen bij deze plannen. Mede op basis van
de argumenten van de VVG heeft de gemeenteraad van Hilversum unaniem besloten
geen medewerking te willen verlenen aan een bestemmingsplanwijziging, waardoor
natuurbegraven op de Hoorneboegse heide en/of Landgoed De Hoorneboeg mogelijk zou
worden. Het vigerende bestemmingsplan staat geen natuurbegraven toe en B&W van
Hilversum hebben begin 2014 te kennen gegeven het bestemmingsplan daartoe ook niet
te willen herzien.

2.1.8. Huizen: bestemmingsplan Buitengebieden, kwekerij de Limieten
In juni heeft de VVG gereageerd op het ontwerpbestemmingsplan buitenwijken Huizen.
De gemeenteraad heeft de wens van de VVG om de mogelijkheid tot het bouwen van
zogenoemde ‘schuilmogelijkheden’ voor dieren in het veld te laten vervallen,
gehonoreerd. Zorgen blijven er over de herinrichting van het Trappenbergterrein nadat
dit revalidatiecentrum naar de Monnikenberg in Hilversum zal zijn verhuisd.
De bestemming van het bedrijfsterrein ‘kwekerij’ De Limieten is vooralsnog hetzelfde
gebleven. In 2014 wordt door eigenaar en omwonenden nagedacht en gesproken over de
toekomst van dit terrein. De VVG opteert voor een terugbrengen naar een natuurlijk
terrein, maar het is niet te verwachten dat deze wens voor 100% zal worden
gehonoreerd.

2.1.9. Muiden: 2e hockeyveld in Muiderberg
In Muiderberg komen Hart voor Muiderberg en Groen Muiderberg op voor het behoud van
het dorpsaanzicht. In deze visie past geen hockeyveld op het huidige weiland grenzend
aan het beschermde Kocherbos. Dit weiland maakt deel uit van het Groene Hart, de
Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie. Een uniek landschap dat op de
Werelderfgoedlijst staat. De VVG ondersteunde deze visie al in 2012 samen met de
Vechtplassencommissie/Vrienden van de Vecht (VPC).
In april 2013 maakte het college van burgemeester en wethouders van Muiden bekend
dat de procedure is gestart voor een partiële herziening van het Bestemmingsplan
Landelijk Gebied 1993 met daaraan gekoppeld een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De herziening is bedoeld om toch een hockeyveld te kunnen realiseren op
genoemde locatie.
De VVG heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt door middel van het indienen van een
formele zienswijze en door middel van inspraak tijdens een commissievergadering van de
gemeenteraad. Omdat gebleken is dat de gemeente Muiden haar plan toch wil
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doorzetten, is de VVG inmiddels, samen met de VPC, in beroep gegaan bij de Raad van
State.

2.1.10. Naarden: Amersfoortsestraatweg
De gemeente Naarden zint op ontwikkelingen rond de Amersfoortsestraatweg, de weg die
vanuit het zuiden toegang tot de vesting biedt. Omdat deze plannen onmiddellijk impact
hebben op de visuele kwaliteit van deze historisch belangrijke weg, heeft de VVG zich
ingezet om vanuit stedenbouwkundige expertise commentaar te leveren. Het bleek dat
de professionele benadering van de vertegenwoordigers van de VVG veel indruk maakte,
niet in het minst bij de verantwoordelijke bestuurders. Het gevolg was een uitnodiging
om in de opgerichte Klankbordgroep deel te nemen en daar onze argumenten nogmaals
uiteen te zetten en toe te lichten en nodig geachte uitgangspunten voor concrete
planvorming door of vanwege de gemeente in te brengen. De nadere ontwikkeling van
deze plannen is nog niet afgerond; de VVG blijft een en ander nauwgezet en kritisch
volgen.

2.2. Beleidsbeïnvloeding op provinciaal niveau
2.2.1. Agenda Groen
De VVG volgt de ontwikkelingen bij de provincie Noord-Holland met betrekking tot het
‘groenbeleid’ op de voet.
Na vaststellen van het voorgestelde groenbeleid verwoord in het concept ‘Agenda Groen’
is het definitieve beleid voor de jaren 2014-2018 onder de titel ‘Licht op Groen’
vastgesteld. Vervolgens is een concept werkprogramma ‘Betrokken bij Groen ‘gericht op
vrijwilligerswerk, en ‘Programma Groen’, gericht op het beheer van het landelijk gebied,
verschenen. Beide nota’s missen naar het oordeel van het bestuur het integraal- en
proces denken. Ook is er geen rekening gehouden met het feit dat landelijke
verantwoordelijkheden worden gedecentraliseerd naar provincie en gemeenten. En dat
daartoe het draagvlak en het medeverantwoordelijkheid nemen van burgers vergroot én
ge(her)waardeerd dient te worden. Eind 2013 was dat bepaald nog niet merkbaar en de
VVG vindt dat een gemiste kans.

2.2.2. Crailo
Op dinsdag 10 december organiseerde de provincie Noord-Holland een inloopavond over
het concept ruimtelijk kader voor de gebiedsontwikkeling van het voormalige defensieterrein Crailo. Hierbij was de VVG aanwezig. In vervolg hierop vond op 27 februari 2014
een gesprek plaats tussen bestuursleden van de VVG en de betreffende projectleider en
de landschapsarchitect van de provincie Noord-Holland, waarbij de VVG haar wensen
over de bestemmingen en de te handhaven en uit te breiden landschappelijke
karakteristieken in het plangebied meldden en onderbouwden. De VVG blijft de
ontwikkelingen op Crailo volgen.

2.3. Beleidsbeïnvloeding op landelijk niveau
2.3.1. Naarden: verkoop Vestingwerken
Het afstoten door de rijksoverheid van de vestingwerken van Naarden verkeert nog
steeds in het stadium van ‘een voornemen’. Maar dat betekent niet dat er geen
ontwikkelingen achter de schermen zijn. Via de wandelgangen blijkt dat er binnen de
overheid geluiden klinken die ‘de markt’ een belangrijkere rol willen toekennen dan het
bestaande beleid op het gebied van ruimtelijk ordening. Dat ‘de markt’ dit soort signalen
oppikt, blijkt uit het feit dat minstens één projectontwikkelaar al actief bezig is met het
promoten van villa’s aan de Bedekte Weg.
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De bij de vestingwerken horende schootsvelden lijken wel veiliggesteld in een plan
‘Naarden buiten de vesting’. Dat is alvast een mooi resultaat, dat mede is bewerkstelligd
door een gezamenlijk optreden van met name de stichting De Vesting Naarden,
bewoners en de VVG.

3. Andere activiteiten
3.1. Geopark Gooi en Vecht
Medio 2012 is binnen VVG de gedachte ontstaan om te onderzoeken of het unieke Gooise
stuwwallandschap tussen Vecht en Eem in aanmerking zou kunnen komen voor de status
van Geopark. Een Geopark is een door de UNESCO erkend gebied met belangrijke
geologische, archeologische, ecologische en culturele waarden.
Met een groeiende groep partners is begin 2013 een begin gemaakt met het onderzoek
naar de perspectieven voor een Geopark-status voor het Gooi en de Vechtstreek, onder
leiding van de voorzitter van VVG met steun van een door de VVG en het GNR
aangestelde projectleider. De initiatieffase is eind april 2013 afgerond met de vaststelling
van een Plan van Aanpak dat op de VVG-ledenvergadering gepresenteerd werd. Dank zij
medewerking van de webmaster van VVG kwam begin mei de website
www.geoparkgooienvecht.eu in de lucht.
In augustus 2013 is de 'Stichting ter realisatie van het Geopark Gooi en Vecht' door de
VVG opgericht als opvolger van de Initiatiefgroep; op 16 september presenteerde de
stichting zich publiekelijk met een bijeenkomst in Museum Hofland. Deze projectstichting
geeft vanaf deze datum uitvoering aan het Plan van Aanpak. Zij richt zich op het gaan
voldoen aan de door het European Geopark Network, onder auspiciën van UNESCO,
gestelde criteria.
De stichting verwierf de formele steun van de Regio Gooi en Vechtstreek. Al eerder kreeg
het de instemming van het bestuur van het Goois Natuurreservaat.
De VVG werkt vanuit haar doelstellingen in netwerkverband mee om aan de Stichting te
helpen aan de gestelde criteria te gaan voldoen. Ook heeft het bestuur voor de komende
jaren schenkingen toegezegd.
Op de website van het Geopark is meer informatie beschikbaar, waaronder het Plan van
Aanpak, de (gespreks-)partners, en de actuele stand van zaken.

3.2. Lezingen en presentaties
In 2013 zijn een enkele lezingen gehouden, waaronder één voor cliënten en bewoners
van verpleeghuis Theodotion in Laren.
Presentaties zijn verzorgd in het kader van het onderzoeken van de mogelijkheid een
Geopark te gaan realiseren, onder andere bij Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug /
Heel de Heuvelrug, het GNR, de Regio Gooi en Vechtstreek, de Stichting Tussen Vecht en
Eem, de Vrienden van de Vecht/Vechtplassencommissie, Museum Hofland, het
Singermuseum, land- en tuinbouworganisaties en gemeenten.
Tijdens het openbaar toegankelijke deel van de algemene ledenvergadering in april 2013
is het Plan van Aanpak voor het Geopark Gooi en Vecht door de projectleider
gepresenteerd en met steun van de adviseur en voorzitter besproken
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3.3. Leergang Gooi-o-logie: over landschap en erfgoed tussen Vecht en Eem
In 2013 is voor de tweede keer een leergang Gooi-o-logie verzorgd in samenwerking met
het stichting Omgevingseducatie GVE, IVN, Naerdincklant, Tussen Vecht en Eem en het
GNR. De 16 deelnemers gaven de lezingen en de excursies een hoge waardering.
De Volksuniversiteiten van Naarden-Bussum en Blaricum-Laren-Eemnes hebben deze
leergang opgenomen in hun jaarlijkse aanbod. In 2014 zal er weer een cursus worden
gegeven waarbij ook de Volksuniversiteiten van Hilversum is betrokken. De leergang
gaat ook passen in het streven te voldoen aan de criteria voor een Geopark.
De ideeën om een versie van deze leergang te maken die geschikt is voor gebruik in het
basis- en voortgezet onderwijs, konden niet in 2013 worden verwezenlijkt. Dit punt
maakt nu deel uit van het plan voor 2014. Voor de financiering ervan is eind 2013 een
actie gehouden onder de leden van de vereniging. Zo’n 105 leden hebben hiervoor geld
gedoneerd. Het bestuur was hierdoor aangenaam verrast.

3.4. 1e Gooise Landschapsdag
De Gooise Landschapsdag op 13 oktober 2013 was een mijlpaal in die zin dat voor de
eerste keer in de geschiedenis de zeven regionale organisaties, gehuisvest onder het ene
dak van de Infoschuur ‘t Gooi, bijeen kwamen. De VVG heeft zich hiervoor extra
ingespannen.
Een belangrijke doelstelling van het gezamenlijke gebruik van de Infoschuur is: waar
mogelijk met elkaar samenwerken en elkaar versterken. Om dit doel te helpen
verwezenlijken was deze Landschapsdag alleen toegankelijk voor leden en vrijwilligers
van de zeven organisaties, te weten de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken (VWG),
het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), de Archeologische
Werkgemeenschap Naerdincklant (AWN), de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vechten Eemstreek (OGVE), de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV), het Goois
Natuurreservaat (GNR) en de VVG.
Als goed voorbeeld van samenwerking werd de leergang Gooi-o-logie genoemd, waaraan
bijna alle gebruikers van de Infoschuur (en Tussen Vecht en Eem) een bijdrage hebben
geleverd.
Als punt van gezamenlijke aandacht werd vaak ‘de jeugd ’ genoemd. Het zou goed zijn
gezamenlijk t e inventariseren: wat er is, wat voor vragen, zorgpunten en wensen er zijn
en wat er vervolgens voor mogelijkheden zijn. De Stichting Omgevingseducatie kan hier
wellicht een eerste aanzet geven

3.5. Wandelexcursies
De Natuurwacht organiseerde ook in 2013 weer een flink aantal wandelexcursies. Zie
voor bijzonderheden het jaarverslag 2013 van de Natuurwacht.

3.6. Samenwerking en contacten met andere organisaties
Ook in 2013 werd samengewerkt, c.q. waren er contacten met veel lokale en regionale
(werk-)groepen, (bewoners-)organisaties en stichtingen waarbij wederzijds gebruik
wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde. Een niet-uitputtend overzicht:
Stichting
Vrienden
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

Tussen Vecht en Eem,
van de Vecht/Vechtplassencommissie,
Het Groene Hart,
Behoud Oude Dorp Huizen,
De Vesting Naarden,
Behoud van de Schootsvelden Naarden,
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Agrarische Stichting Blaricum,
Werkgroep/stichting Groen Muiderberg,
Stichting Limiten en Valkeveen,
Bewonersorganisatie Geen Herrie op de Hei,
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve,
Comité Geen Doden op de Hei,
Hart voor Muiderberg,
Cruysbergen Natuurlijk.
Ook zijn contacten onderhouden met onder meer:
Goois Natuur Reservaat,
Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer,
Utrechts Landschap,
Heel de Heuvelrug,
Milieufederatie Noord-Holland,
Natuur- en Milieufederatie Utrecht,
Provincie Noord-Holland,
Gemeenteraden en colleges van B&W in de regio Gooi en Vechtstreek,
Stichting Bond Heemschut,
Stichting Stad en Lande,
Regio Gooi en Vechtstreek.

4. Publicitaire activiteiten
4.1. Presentie bij publieksevenementen
Deze activiteit wordt gezamenlijk gedragen door de Natuurwacht en het bestuur. Nadere
informatie is te vinden in het jaarverslag 2013 van de Natuurwacht.

4.2. Emil Ludenpenning
De Emil Ludenpenning wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich onderscheiden
heeft door buitengewone inspanningen op het gebied van natuur en milieu in het Gooi.
De uitreiking gebeurt vanwege de samenwerkende besturen van de Stad en Lande
Stichting, de Stichting Tussen Vecht en Eem, de Stichting Gooisch Natuurreservaat en de
Vereniging van Vrienden van het Gooi.
In 2013 is de Emil Ludenpenning uitgereikt aan Jelle Harder. Hij ontving deze penning
voor zijn langdurige en tomeloze inzet voor het behoud en het verantwoorde beheer van
de natuur en het landschap in onze regio en zijn bijzondere aandacht daarbij voor
kwetsbare en bedreigde diersoorten. Uit zijn ideeën en initiatieven zijn vele concrete
activiteiten voortgekomen, waarvan er een groot aantal nog steeds bestaan.

4.3. Tijdschrift
Het Tijdschrift verscheen -zoals nu gebruikelijk- in het vaste ritme van drie keer. Enkele
weken voor de algemene ledenvergadering in het voorjaar, aan het eind van de zomer en
voor de afloop van het jaar. Door het aantal bladzijden per nummer voortaan niet meer
boven de 32 pagina’s te laten komen, kon 50% op de verzendkosten worden bespaard.
Dank zij de bereidheid van verscheidene auteurs waren er gevarieerde artikelen over
onderwerpen die van belang zijn voor de leden van de vereniging, uiteenlopend van
duurzaamheid tot bestrijding van vervuiling en van het Geopark Gooi en Vecht in
oprichting tot de bebouwingsplannen in de regio.
De redactie hoopt dat er ook in 2014 voldoende schrijvers een boeiende bijdrage zullen
willen leveren.
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4.4. Website
De VVG-website gaat een steeds belangrijker rol krijgen in de informatievoorziening naar
de leden en naar buiten. De startpagina van de website is een nieuwspagina. Hier worden
de activiteiten vermeld waarvoor de VVG initiatiefnemer is of waarbij de VVG nauw
betrokken is of waaraan de VVG ondersteuning verleent. Het zijn onderwerpen die een
bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. Het zijn de
zogenaamde speerpunten van de vereniging. De tekst op de nieuwspagina wordt kort
gehouden met een doorverwijzingen naar achterliggende informatie. Die informatie
bestaat uit een aanduiding op de speerpuntenkaart en een dossier waarin de
speerpunten uitgebreid worden beschreven en waarin de achterliggende documenten
kunnen worden geraadpleegd.
De website heeft verder een verenigingsagenda met alle activiteiten en er is een
overzicht van de excursies van de Natuurwacht.
Alle artikelen uit het verenigingstijdschrift van de periode 1996 tot en met 2013 zijn via
de archiefpagina als pdf-document te raadplegen. Ook is er een uitgebreid overzicht van
de websites van meer of minder verwante organisaties waaronder de organisaties
waarmee VVG gezamenlijk de Infoschuur deelt voor haar activiteiten.
Het bezoekersaantal schommelde in 2013 tussen de 1250 en 1500 per maand (buiten de
twee zomermaanden juli en augustus).

4.5. PR/ledenwervingsactie
Al een aantal jaren is het bestuur zich bewust van het feit dat het ledenbestand van de
VVG krimpt en vergrijst. Om dat patroon te doorbereken is het nodig contact te leggen
met andere groepen in de bevolking. Daarbij wordt onder andere gedacht aan jongere
gezinnen met kinderen. In 2013 heeft het bestuur een professioneel bureau in de arm
genomen om daarvoor ideeën en strategieën uit te werken. Dit traject loopt door in
2014; de uitkomst zijn dan ook nog niet bekend.
Vanwege wens om de vorig jaar aangekondigde digitale nieuwsbrief in te passen in deze
nieuwe aanpak van de public relations, is de start van die nieuwsbrief uitgesteld.

4.6. Contacten met politieke partijen
Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hebben de politieke
partijen in 2013 hun verkiezingsprogramma’s geactualiseerd. De VVG is daarop
ingesprongen door in het najaar aan alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de Gooise
raden een tekst toe te sturen die gebruikt kon worden voor een natuur- en
omgevingsparagraaf.

5. Organisatie, bestuur en beheer
5.1. Bestuur van de vereniging
Tijdens de ledenvergadering van april 2013 werden door de leden van de vereniging, op
voordracht van het bestuur, twee nieuwe bestuursleden gekozen en één bestuurslid
herkozen. Hans Metz trad toe tot het bestuur met als aandachtsgebied procedures op het
gebied van de ruimtelijke ordening. De vacature voor een secretaris werd vervuld met de
benoeming van Leen Mak. Herbenoemd werd Johan Jorritsma, vicevoorzitter van de
vereniging. De laatste benoeming werd gedaan in overeenstemming met de bepaling in
de statuten die stipuleert dat in bijzondere gevallen een benoeming voor een derde
termijn van vier jaar mogelijk is.
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Per ultimo 2013 was de samenstelling van het bestuur:
Hetty Laverman-Berbée, voorzitter;
Johan Jorritsma, vicevoorzitter;
Leen Mak, secretaris;
Joost Grasso, penningmeester;
Bart Heller, lid;
Hans Metz, lid;
Henk van Steennis, lid.
Het bestuur vergaderde 11 keer in 2013. De bestuursvergaderingen worden bijgewoond
door vertegenwoordigers van de Natuurwacht en van de redacties van tijdschrift en
website. Daardoor zijn de communicatielijnen kort.
Corry Wildeman verzorgt de ledenadministratie en levert administratieve ondersteuning.
Perry Moree levert financieel-administratieve ondersteuning.

5.2. Commissies
De Kascommissie 2013 bestond uit Ineke Logtenberg, Marcel Jansen en Sander
Koopman. Tijdens de ledenvergadering van 2013 werd de heer Harskamp benoemd in de
plaats van het aftredend lid Jansen.
De redactie van het tijdschrift wordt gevormd door Dick Jonkers, redactievoorzitter, Jan
Hein Bannier, Willem-Jan Hoeffnagel en Chris Walet.
De redactie van de website bestaat uit Erik van Wijland en Dolf van Elten.
De steunfondscommissie, die het bestuur adviseert over aanwending van de middelen
van het steunfonds, wordt gevormd door de penningmeester van de vereniging, Joost
Dijkstra en Peter Lier.

5.3. Natuurwacht
De Gooise Natuurwacht vormt een belangrijk onderdeel van de VVG. Via de activiteiten
van de Natuurwacht, gecoördineerd en voor een groot deel ook uitgevoerd door Edwin
Klomp, worden veel mensen bereikt die anders waarschijnlijk niet van de VVG zouden
hebben gehoord. Zie voor een overzicht van deze activiteiten het jaarverslag 2013 van
de Natuurwacht.

5.4. Kenniscentrum
Een aantal leden van het Kenniscentrum heeft zich weer danig geweerd in werkgroepen,
samenwerkings- en afstemmingsverbanden en als raadgever en adviseur. Genoemd
kunnen worden ontwikkelingen rond het Vliegveld in Hilversum, het hockeyveld in
Muiderberg, het landelijk gebied van Muiden, de Structuurvisie Naarden-Bussum, de
Centrumvisie Bussum, de Monnikenberg in Hilversum, Anna’s Hoeve in Hilversum, de
Buitenwijken van Huizen, rond de Amersfoortsestraatweg in Naarden, het landelijk
gebied van Blaricum, de vestingwerken in Naarden, rond het Geopark-initiatief, de
Hoorneboeg in Hilversum, het MOB-complex in Bussum, gebiedsontwikkeling Crailo,
landgoed De Hoorneboeg en bij de leergang Gooi-o-logie.
Over deze onderwerpen kunt u lezen op de website en in ons tijdschrift maar wie er
achter de schermen aan meewerken is voor u vaak niet zichtbaar. Voor VVG zijn deze
‘stille(re) krachten’ van zeer grote waarde. Ook al omdat ze vaak ook actief zijn in het
uitdragen van de doelen van VVG.
Met de leden van kenniscentrum die zich toeleggen op de ontwikkelingen op het gebied
van de ruimtelijke ordening is een bijeenkomst gehouden waarbij het bestuurslid de heer
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Metz een presentatie hield met nadere uitleg over de procedures rond gemeentelijke
bestemmingsplannen.
Afgesproken is ook in 2014 enkele van dit soort bijeenkomsten te houden.

5.5. Financiën
Voor de gang van zaken op financieel gebied wordt verwezen naar de jaarrekening 2013
van de penningmeester. Hier vermelden we alleen de volgende twee opmerkelijke zaken.

5.5.1. Ledenactie ten bate van onderwijsversie leergang Gooi-o-logie
Eind 2013 is onder de leden van de vereniging een actie gehouden voor de financiering
van het plan om van de leergang Gooi-o-logie een versie te maken die geschikt is voor
gebruik in het basis- en voortgezet onderwijs. Ruim honderd leden hebben hiervoor geld
gedoneerd. Het bestuur was hierdoor aangenaam verrast.

5.5.2. Nalatenschap W. Binnendijk
Op 16 september overleed plotseling de heer Wim Binnendijk, sinds 1957 lid van de
vereniging. Het bestuur was zeer verrast toen bleek dat hij zijn nalatenschap heeft
gegund aan de vereniging. Zijn gedachte hierbij was dat de vereniging onderzoekt of
deze middelen gebruikt zouden kunnen worden ter ondersteuning van educatieve natuuren milieuprojecten voor jongeren in het Gooi. Het bestuur heeft besloten deze
nalatenschap beneficiair te aanvaarden; de afwikkeling ervan, die in handen is van de
door de heer Binnendijk aangewezen executeurs, is in gang gezet en zal naar
verwachting nog geruime tijd vergen. Het bestuur heeft voor de begeleiding van de
afwikkeling een commissie ad hoc ingesteld, bestaande uit de voorzitter en de secretaris
van de vereniging, Dolf van Elten, notaris in ruste, en Peter Lier, fiscaal jurist.

Naarden/Huizen, april 2014.
namens het bestuur van de vereniging,
H.M. Laverman-Berbée, voorzitter,
L. Mak, secretaris.
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