PERSBERICHT

De VVG blijft het GNR steunen
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) steunt het GNR in hun zoektocht naar versteviging
van deze organisatie. Als er niets wordt gedaan, kunnen een aantal voorzienbare veranderingen bij
overheden een bedreiging worden voor het voortbestaan van het Goois Natuurreservaat. De
overheid trekt zich meer terug uit het natuurbeleid (70% bezuinigd sinds 2010). Een concreet
voorbeeld is het terugtrekken van Amsterdam uit het GNR. De voorgenomen samenwerking met
PWN kan dan een goede stap zijn voor het behoud van het GNR op lange termijn. PWN neemt geld
mee en beide kleine organisaties kunnen samen steviger en goedkoper worden.
Hiermee staat de VVG in een traditie van 80 jaar. Sinds 1935 staat in de grondslag van de VVG:
‘De vereniging ondersteunt, zoveel als in haar vermogen ligt, de Stichting Gooisch Natuurreservaat
in haar doelstellingen.’ Vanuit deze traditie en worteling is de VVG ervan overtuigd dat het belang
van de Gooise natuur en daarmee van de Gooise burgers op den duur het best gediend is als het
GNR samenwerking gaat zoeken. “Die samenwerking moet er dan wel een zijn met een partner die
goed weet wat terreinbeheer in het Gooi inhoudt en hetzelfde doel met de natuur nastreeft. PWN
kan zo’n partner zijn”, aldus Johan Jorritsma, waarnemend voorzitter van de VVG.
Wel dient volgens de VVG het vertrouwde gezicht van het GNR te blijven bestaan. “De bordjes, het
logo, de kleuren, de uniformen van de boswachters, ze moeten hetzelfde blijven”, zegt Johan. “Het
is van groot belang dat het GNR ‘van de Gooiers’ blijft en daar zetten we ons voor in. Er kan geen
sprake zijn van een compleet inleveren van alles wat het GNR sterk maakt. Sterker, GNR blijft het
GNR met hetzelfde doel, bestuur en gezicht. En baas over eigen natuur.
Via de zogeheten Klankbordgroep van het GNR is de VVG al lange tijd betrokken bij de
plannenvorming. Johan Jorritsma : “Deze plannen komen niet uit de lucht vallen, zoals sommigen
ons willen doen geloven. Er wordt al meer dan vier jaar onderzocht hoe we het GNR sterker
kunnen maken naar de toekomst. Allerlei mogelijke partners zijn verkend, recreatieschappen,
natuurorganisaties, etc. Om uiteenlopende redenen vielen ze af: geen van allen konden ze geld
meebrengen. Integendeel zij staan voor hetzelfde probleem. PWN brengt geld mee en dat is niet
onbelangrijk. De VVG heeft via de klankbordgroep meegepraat en geadviseerd. Die adviezen zijn
zo, maar ook rechtstreeks op de bestuurstafel van het GNR terechtgekomen en meegenomen in
de besluitvorming tot nu toe. De VVG blijft toezien dat de belangen van de Gooise natuur bovenaan
blijven staan. Daar hoeft niemand aan te twijfelen”.
De VVG adviseert het bestuur van het GNR nadrukkelijk om de samenwerking aan te gaan met een
minder vergaande vorm van integratie van de organisatie: niet alleen de rentmeester maar ook de
beleidsbepalende functies moeten bij het GNR blijven. Johan Jorritsma: “Ook vinden we het
verstandig om de mogelijkheid van een terugweg in te bouwen als het niet goed blijkt te werken.
Tenslotte zit daar de angst bij een groot aantal Gooiers. Afspraken zijn mooi maar wat zien we in
de praktijk. De onrust rond het GNR is ook ons niet ontgaan. Maar op onze vriendschap kan het
GNR rekenen”.
Overigens moet de VVG niet verward worden met de Vrienden van het GNR. Dit is een kortgeleden
gevormd verband van een aantal Gooiers en lokale politieke partijen die van mening zijn dat het
GNR in alle opzichten zelfstandig moet blijven. De VVG neemt afstand van dit burgerinitiatief.
Meer achtergrondinformatie is te vinden via www.vriendenvanhetgooi.nl > speerpunten > het Gooi
> Beoogde samenwerking tussen GNR en PWN.
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