Procedure rapportage Winsemius GNR-PWN
Het proces van oordeel- en besluitvorming
1. Direct nadat de heer Winsemius zijn resultaten rond 1 juni in het Dagelijks Bestuur heeft
gepresenteerd, zal het DB een eerste reactie geven en worden die reactie en de presentatie van
Winsemius openbaar. Aansluitend vindt voor de pers en belangstellenden een openbare presentatie
plaats, waarbij ook de leden van het Algemeen Bestuur aanwezig zullen zijn.

2. Het DB organiseert in de periode na 1 juni een proces van ophalen van reacties op de
verkenning van Winsemius. Het DB reserveert daartoe de gehele periode tot en met de zomer van dit
jaar. Om iedereen de gelegenheid te geven met reacties te komen en daarin niet te sturen wil het DB
voorlopig geen standpunt innemen. Het bestuur is vooral nieuwsgierig naar hoe de resultaten door
de gebruikers van het gebied, de organisaties, de stakeholders en betrokken bestuurders worden
beoordeeld. Daartoe zal het DB samen met de organisatie van het GNR een aantal bijeenkomsten
faciliteren:
a
Een openbare informatie- en discussieavond voor alle bewoners van het Gooi, met de
stakeholders en andere betrokkenen over de resultaten. Daarbij krijgt de heer Winsemius de
gelegenheid om zijn werk toe te lichten. Een onafhankelijk voorzitter zal daarna leiding geven aan
een openbare gedachtewisseling over de verschillende ideeën en adviezen. Een ieder krijgt de
gelegenheid om vragen te stellen en op de verkenning en op elkaar te reageren. Onder stakeholders
verstaan wij in ieder geval de Stichting Steun GNR, de Klankbordgroep, de Vereniging Vrienden van
het Gooi en de Vrienden van het GNR. Ook individuele burgers en gebruikers kunnen hier hun reactie
geven. Daarom wordt voor deze avond breed uitgenodigd.
b
Aparte bijeenkomsten met eenzelfde doel worden in iets andere samenstelling in de zelfde
periode georganiseerd voor het personeel van GNR en voor de vrijwilligers en bedrijfsbegunstigers
van het GNR.
c
Op initiatief van de leden van het Algemeen Bestuur GNR komen er afzonderlijke
bijeenkomsten in de gemeenteraden of de raadscommissies, voor zover daar ter plaatse behoefte
aan bestaat. Wij benadrukken dat het hier gaat om het ophalen van reacties en niet om een politieke
belangenafweging en het vragen van besluiten.

3. Om alle partijen voldoende gelegenheid en tijd te geven om de resultaten van Winsemius en de
gevolgen daarvan voor hun plannen of ideeën goed te bestuderen en daarover met elkaar te
discussiëren zal het DB vóór de zomer van dit jaar geen standpunt innemen. In september gaat het
DB dan in nauw overleg met het AB een voorlopig standpunt formuleren, waarover later in het najaar
de verantwoordelijke besturen, dat wil zeggen de gemeenteraden en provinciale staten, hun mening
kunnen geven, dan wel besluiten kunnen nemen.

