Nieuwe Agenda Groen van de Provincie: gevaar voor het Goois Natuur Reservaat
(GNR)?
De Provincie Noord Holland heeft een nieuwe Agenda Groen voor consultatie rondgestuurd.
Gedeputeerde Staten zullen deze agenda in december definitief vaststellen. Het VVGbestuur heeft een reactie gegeven en maakt zich onder meer zorgen over de toekomst van
het GNR.
Het GNR is een uniek samenwerkingsverband tussen zes Gooise gemeenten, de stad
Amsterdam en de provincie. Amsterdam heeft al besloten zich terug te trekken en de
Provincie wil nu op haar beurt een stapje terug doen.
De subsidie wordt onderworpen aan een taakstellende bezuiniging en de uitvoerende
beheerstaken van het GNR zouden moeten worden ondergebracht bij het een andere grote
organisatie, het recreatieschap Noord-Holland. De VVG is uitgesproken tegenstander van
deze oplossing omdat daarmee niet alleen de beoogde kostenvermindering niet zal worden
bereikt, maar ook de regionale en historische worteling van het GNR bij het uitvoeren van het
beheer van de natuurgebieden ongedaan wordt gemaakt.
Voor wat betreft het verminderen van de bestaande subsidie ziet de VVG een grote
ongelijkheid met het Noord-Hollands Landschap. Zij ontvangen met een terreinbeheer van
4.350 hectare jaarlijks €2.337.000 en het GNR met 2.800 hectare: € 458.000 (factor 5). De
bezuinigingen trekken een zware wissel op de betrokkenheid van de deelnemende Gooise
gemeenten.
De provincie wijst op de kwetsbaarheid van kleine organisaties als het GNR wat betreft het
uitvoeren van beheer. Als wijziging van de beheersstructuur blijft bij gezamenlijke inkoop en
vergelijkbare schaalvoordelen valt het wel mee, maar door het elders onderbrengen van
beheerstaken wordt de organisatie nog kleiner! De mensen die het beheer uitvoeren zijn juist
de ogen en de oren van het GNR en het meest zichtbare deel van de organisatie in het Gooi
zelf. Het is essentieel dat de inzet van dat beheersapparaat specifiek gericht blijft op de
wensen van het Gooi.
De bedrijfseconomische belangen van de externe beheersorganisatie kunnen gemakkelijk
botsen met de belangen van het natuurbeheer in het Gooi. Als het beheer op 2 plaatsen
wordt aangestuurd is dat geen bijdrage aan een effectief en efficiënt beheer. De VVG gaat er
van uit dat zonder gebleken regionaal draagvlak geen principiële ingrepen in de
organisatiestructuur van het natuurbeheer van het Gooi mogen worden gedaan.
Verdere reacties VVG op de ontwerp agenda:
Naast complimenten voor de aanpak en de wil om de geplande natuurverbindingen in het
kader van de Ecologische Hoofdstructuur af te maken spreekt de VVG in de brief haar zorg
uit over de onzekerheid over de bescherming van de 13 natuurmonumenten in ons gebied,
de inrichting van natuurgebieden en vooral de continuïteit van het beheer en de beschikbare
middelen daarvoor. Vragen zijn gesteld over de visie van gedeputeerde Staten op de
mogelijkheid het Gooi als Nationaal Park aan te laten sluiten op het Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug.

