Advies VVG aan DB GNR met betrekking tot rapport Winsemius
De VVG adviseert het Dagelijks Bestuur van het GNR als volgt te besluiten over het rapportWinsemius:
1. Te kiezen voor de zogenaamde Nuloptie-plus uit het rapport Bernsen. VVG vindt dat primair de
Gooise participanten in GNR zich verantwoordelijk zouden moeten voelen voor de structurele
financiering van de exploitatie van GNR. Hiermee geven de participanten vorm aan de gewenste
grotere betrokkenheid van de bevolking bij de Gooise natuur. Het zijn immers de Gooise
participanten (dus de gemeenteraden) die de bevolking representeren.
Dat betekent concreet dat de Gooise participanten bereid moeten zijn om de voorzienbare
tekorten in de exploitatie, die ontstaan door het vertrek van Amsterdam en de te verwachten
bezuinigen op de subsidies voor het natuurbeheer, voor hun rekening te nemen.
Deze stap heeft als praktische consequentie, dat de afspraken in de
Samenwerkingsovereenkomst 1992 over de verdeling van de bijdragen tussen de Gooise
participanten en de provincie, aangepast moet worden na het vertrek van Amsterdam: 25%
provincie en 75% Gooise gemeenten.
2. De Samenwerkingsovereenkomst 1992 verder ook te wijzigen, en wel zodanig ,dat de
participanten de afspraken over aanvulling van tekorten in de structurele financiering van GNR
een meer verplichtend karakter geven. Daarmee beëindigen zij de huidige vrijblijvendheid over
de aanvulling van de tekorten. En wordt bovendien de structurele financiering van GNR door de
participanten in de toekomst gegarandeerd.
3. De criteria in de Samenwerkingsovereenkomst 1992, op basis waarvan de hoogte van de bijdrage
van elk van de Gooise participanten wordt bepaald, te heroverwegen. Concreet betekent dat, dat
de bijdragen van de Gooise participanten niet meer of niet alleen gebaseerd worden op
inwoneraantallen, zoals nu het geval is, maar (ook) op de omvang van de GNR-gronden in de
betrokken gemeente. Daarmee wordt een eerlijker verdeling van de baten van de natuur bereikt.
Praktisch zou dat vorm gegeven kunnen worden door verhoging van de OZB-opbrengsten door
de gemeenten. De waarde van het onroerend goed in het Gooi wordt immers sterk beïnvloed
door de hoge omgevingskwaliteit, die de natuurgebieden van GNR opleveren. Op die wijze geven
het Gooi en zijn bewoners daadwerkelijk inhoud aan het concept van de ecosysteem-diensten en
gaan daarmee een voorloper positie in Nederland vervullen. Ook zal een eerlijker verdeling de
bereidheid van de Gooise participanten om de onder 1 en 2 genoemde verplichtingen aan te
gaan, vergroten.
4. De participanten voor te stellen de eerder afgesproken en opgelegde bezuinigingen op de
organisatie van GNR ongedaan te maken. Daardoor kan de organisatie van GNR weer op orde en
sterkte worden gebracht en wordt de kwetsbaarheid verminderd. Dit besluit zou moeten worden
gekoppeld aan het onderzoeken en uitwerken van samenwerkingsvormen met andere
soortgelijke organisaties om organisatorische kwetsbaarheid in de toekomst verder te
verminderen. Randvoorwaarden daarbij zijn behoud van identiteit en zelfstandigheid van GNR.
VVG denkt daarbij in eerste instantie aan organisatorische samenwerkingsvormen/afspraken met
Regio Gooi en Vechtstreek en/of Natuurmonumenten en/of Utrechts Landschap.
5. Met de provincie Noord-Holland als mede-participant en subsidiënt van de exploitatie van GNR
separaat en expliciet de afspraak vast te leggen , dat zij hun huidige subsidie/bijdrage van 25%
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langjarig vastleggen in ruil voor de garantie van de Gooise participanten, dat zijn hun
gezamenlijke bijdragen na het vertrek van Amsterdam verhogen naar 75% .
6. Waardering kenbaar te maken richting de provincie omdat deze vanaf de oprichting van GNR
haar bijzondere betrokkenheid bij GNR en de Gooise natuur heeft uitgedrukt in een substantiële
financiële bijdrage. Erkenning in die rol vanuit het Gooi is op zijn plaats. De garantie van de
Gooise partijen om structureel 75% i.p.v. de huidige 65% voor haar rekening te nemen is de
uiting van die waardering. De Gooise partijen kunnen het ook op termijn niet alleen. VVG ziet ook
voor de toekomst een belangrijke rol voor de provincie. Niet alleen financieel maar ook als partij
die de Gooise partijen kan en mag aanspreken op hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
tot het nakomen van de nu te maken afspraken over aanvulling van tekorten.
7. Los van de eerste 5 punten, de participanten voor te stellen om, na een structurele financiële en
organisatorische oplossing voor het GNR, op korte termijn te streven naar een aanpassing van
de bestuurssamenstelling in de richting zoals die door Winsemius is bepleit, nl. een slanker
bestuur met deskundigen. Daartoe dient een proces te worden uitgezet, waarin de participanten
expliciet maken onder welke voorwaarden zij daartoe bereid zijn en op welke wijze
maatschappelijke organisaties zoals VVG daarbij worden betrokken.
8. De participanten te laten weten dat VVG groot belang hecht aan een versterking van de
activiteiten van GNR op het gebied van fondsenwerving en ledenwerving, mede in samenspraak
met de Stichting Steun GNR. De rol van de Stichting Steun wordt gewaardeerd voor
projectfinanciering van het terreinbeheer van GNR. VVG is met Winsemius van mening dat de
mogelijkheden die daartoe in het Gooi zeker aanwezig zijn nog onvoldoende worden benut. VVG
stelt overigens vast dat de op deze wijze te verwerven financiële middelen gelet op hun onzekere
karakter incidentele middelen zullen zijn. Dat betekent dat deze middelen ingezet worden voor
projecten en (afrondings-)aankopen. Daarmee kunnen deze middelen een belangrijke bijdrage
leveren aan de doelen van GNR. VVG ziet fondsenwerving primair als de verantwoordelijkheid
van GNR zelf en ziet daarbij geen rol weggelegd voor VVG. Wel ziet de VVG een
fondsenwervende rol weggelegd voor de VGNR.
9. Kennis te nemen van het feit dat VVG wel een rol voor zichzelf ziet weggelegd in de
beleidsbeïnvloeding richting de participanten en het aanspreken van de participanten op het
nakomen van de afspraken met betrekking tot de structurele financiering van GNR (agenderen
en stimuleren).
De Vereniging van Vrienden van het Gooi,
namens deze,
wg

mr J.G. Jorritsma, voorzitter

L. Mak, secretaris

Hilversum, 16 september 2015.
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