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De VVG is positief over Transitieplan GNR maar ziet wel open einden
De Vereniging van Vrienden van het Gooi is blij dat er met het Transitieplan nu voorstellen liggen
voor acties om het GNR toekomstbestendig te maken. Maar er blijven zeker ook nog vragen open,
vooral over de financiën. Met name mist de VVG de financiële onderbouwing voor de langere
termijn.
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) heeft de afgelopen jaren en maanden met lede ogen
aangezien dat het maar niet wilde lukken om voortgang te maken op het dossier ‘Toekomst GNR’.
“De VVG zag de zorgen bij het GNR op financieel en op organisatorisch gebied steeds groter worden
en tegelijk leek er maar geen opening te komen naar een weg waarin de toekomst van deze
organisatie kon worden veilig gesteld. Vanuit onze doelstelling ‘Voor een groen en leefbaar Gooi’
hebben wij steeds meegedacht om deze zaak op een constructieve manier vooruit te helpen. Nu lijkt
er een plan op tafel te liggen waarmee verder gewerkt kan worden“, aldus VVG-voorzitter Johan
Jorritsma.
Positief waardeert de VVG vooral het voorstel dat de Gooise gemeenten de financiële
verantwoordelijkheid gaan dragen. De VVG begrijpt dat samenwerking van het GNR met de regio
Gooi en Vechtstreek mogelijkheden biedt om aan de noodzakelijke efficiëntieslag te werken. Maar
het is wel onduidelijk of hiermee de nodige financiële voordelen kunnen worden behaald. De
verandering in de bestuurlijke top van het GNR is een goede stap. Afslanking, professionalisering en
meer afstand van de politiek maken een slagvaardiger beleid mogelijk. Voor de VVG is een
randvoorwaarde daarbij dat de nieuwe bestuurders onafhankelijk zijn.
Wel blijft er volgens de VVG een grote en zeer belangrijke vraag onbeantwoord: komt het geld er
echt? Voorzitter Jorritsma: “Er staan fraaie woorden in het Transitieplan over de financiële kant van
het verhaal, maar die blijven steken ambities. Wij willen graag meer inzicht in de concrete manieren
waarop zowel het dagelijks bedrijf van het GNR als de bijzondere projecten aan voldoende middelen
gaan komen. Natuurbeheer is en blijft tenslotte de kerntaak van het GNR! Daarvoor is een vaste
stroom van inkomsten nodig, want met kortlopende acties kun je zo’n bedrijf niet op poten houden.
De provincie Noord-Holland heeft al laten weten dat er van die kant zeker niet meer geld is te
verwachten. Amsterdam haakt af. Verdere bezuinigingen op het natuurbeheer zijn in aantocht. Dat
betekent volgens ons dat de Gooise gemeenten echt veel verder moeten gaan dan alleen drie jaar
lang een incidentele euro erbij!”
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De Vereniging van Vrienden van het Gooi, een vereniging met circa 1250 leden, zet zich in voor het behoud
van het eigen karakter van het Gooi en omstreken, zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied. Dat eigen
karakter is te omschrijven als "dorpen verscholen in het groen". Er zijn grote natuurgebieden met fraaie
natuurlijke horizonten en afwisselende landschapstypen: zandverstuiving, heide, bos, weilanden, moerassen
en plassen. Binnen de Randstad is dit een heel bijzondere situatie.
De VVG probeert aantastingen van het Gooise landschap tegen te gaan of te voorkomen en kansen te
benutten voor een duurzame toekomst.

