Wie zijn de echte Vrienden van het GNR?
De VVG heeft kennis genomen van de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan over de voorgenomen plannen
tot samenwerking tussen het Goois Natuurreservaat (GNR) en het Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland (PWN).
Deze onrust blijkt vooral uit het initiatief tot de oprichting van de Vrienden van het GNR (VGNR). Deze vereniging
heeft zorgen met betrekking tot de mogelijke/veronderstelde macht van PWN over de (wijze van) invulling van het
natuurbeheer indien de werkorganisatie van het GNR zou worden ondergebracht bij die van PWN.
Het bestuur van de Vrienden van het Gooi (VVG) neemt nadrukkelijk afstand van dit zogenaamde burgerinitiatief
Vrienden van het GNR. Het bestuur heeft geconstateerd dat dit initiatief is te linken aan Larens Behoud en Hart voor
Blaricum, twee lokale politieke partijen. De VVG heeft de initiatiefnemers bij de start en op de
voorlichtingsbijeenkomst voor raadsleden op 22 januari jl. al laten weten niet gelukkig te zijn met de naamgeving
“Vrienden van het GNR” omdat daarmee gemakkelijk verwarring zou kunnen ontstaan over positie van de Stichting
Steun GNR of de betrokkenheid van de VVG bij dit burgerinitiatief en bij de analyse en de voorstellen van de VGNR.
De VVG is daarbij nadrukkelijk niet betrokken.
Let wel: het burgerinitiatief spreekt op haar site en in de mails, waarmee ondertekenaars worden geworven, van
“fusie van GNR en PWN” of “een opgaan in” het PWN.
In werkelijkheid is er volgens de voorstellen slechts sprake van een samenwerkingsverband van de uitvoerende
diensten. Van fusie of overname is dus geen sprake.
Zowel het GNR als PWN blijven zelfstandig; ieder met hun eigen doelen, eigen natuurterreinen, eigen financiële
middelen en eigen (bij het GNR: bestuurlijke) aansturing. Het GNR blijft dus geheel zelfstandig en geheel “Goois”.
Wat er verandert door het voorstel is dat de medewerkers (behalve de rentmeester) organisatorisch worden
ondergebracht bij PWN en in daarmee dienst komen van het PWN. Zij blijven hun werk doen vanuit de Hilversumse
zanderij in de zo bekende uniformen en ook de terreinen en de bordjes blijven dezelfde. De verwachte besparing op
management en overhead wordt door het GNR ingeschat op ongeveer 250.000 euro per jaar. Maar het beheer van
de natuurgebieden van het GNR wordt nog steeds aangestuurd door het bestuur en de rentmeester. De PWN voert
dit uit.
Het huidige bestuur van het GNR bestaat uit bestuurders van de gemeenten Hilversum, Bussum, Naarden, Huizen,
Blaricum en Laren, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Dat blijft zo. Behalve Amsterdam dat
van plan is te vertrekken met medeneming van haar bijdrage van € 200.000!
Niet onbelangrijk in de voorstellen is dat volgens de plannen PWN als sectormanager drinkwater ook toetreedt tot
het bestuur van GNR (met 1 zetel) en daarbij jaarlijks € 190.000 inbrengt (= 10% van de inbreng van de participanten
gezamenlijk).
In de statuten van onze VVG is in art. 3 lid 1 het volgende vastgelegd: “De vereniging ondersteunt, zoveel als in haar
vermogen ligt, de Stichting Gooisch Natuurreservaat in haar doelstellingen”. Het enige wat hieraan achterhaald is, is
de spelling van het woord ‘Gooisch’. Voor de rest staat dit doel recht overeind: alles wat de VVG zegt of doet met
betrekking tot GNR, heeft als doel deze organisatie te ondersteunen. En dat is wat wij als bestuur dagelijks doen.
Op de site van het burgerinitiatief staat dat men een bedrag van € 150.000 beschikbaar zou willen stellen (ondanks
het feit dat men geen financiële problemen bij het GNR herkent) in ruil voor een zetel in het bestuur. De gevoelde
eigen verantwoordelijkheid die uit dit voorstel blijkt waardeert de VVG. Concretisering van dit aanbod ontbreekt
echter geheel.
De VVG hecht zeer aan een heldere en genuanceerde oordeelsvorming in dit belangrijke traject voor het GNR en het
Gooi. Negatieve beeldvorming over de plannen en de intenties van bestuurders en organisaties helpt hier niet bij.
Aan de vriendschap van de VVG hoeft het GNR in elk geval niet te twijfelen.

