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Vrienden van het Gooi: Gooise gemeenten aan de lat voor de toekomst van het
GNR!
De Vrienden van het Gooi hebben een advies uitgebracht aan het bestuur van het Goois
Natuurreservaat. Dat advies geeft een concrete uitweg uit de perikelen waarin het GNR is verzeild
geraakt. Kernpunt is dat vooral de Gooise gemeenten, maar ook de provincie Noord-Holland, hun
financiële verantwoordelijkheid moeten nemen.
De Vrienden van het Gooi (VVG) zien vooral een belangrijke rol weggelegd voor de Gooise
gemeenten. Het zijn immers die gemeenten en de inwoners van deze gemeenten die de voordelen
van het wonen in het groene Gooi genieten. Een groene omgeving is aantrekkelijk als vestigingsplaats
voor bedrijven maar vooral ook als woonomgeving. Om die omgeving in stand te houden is een
daadkrachtig GNR nodig dat de noodzakelijke mensen en kennis in huis heeft en over de daartoe
noodzakelijke financiële middelen beschikt. Daarom moeten de Gooise gemeenten het vertrek van
Amsterdam financieel opvangen en moeten de opgelegde bezuinigingen ongedaan worden gemaakt.
De VVG stelt daarbij wel een verandering voor in manier waarop de bijdragen van de gemeenten
worden bepaald. Niet alleen het aantal inwoners, maar ook de omvang van het GNR-terrein binnen
elke gemeente zou maatstaf moeten zijn. Op die manier gaan gemeenten, die financieel – de hoogte
van de bijdrage uit het gemeentefonds wordt immers mede bepaald door de oppervlakte van het
buitengebied van een gemeente – en feitelijk het meest profiteren van GNR-terrein op hun
grondgebied, ook het meeste bijdragen en worden de lasten tussen de gemeenten eerlijker verdeeld.
De OZB kan dan als dekking van de kosten worden ingezet, want de meerwaarde van het groen
vertaalt zich ook in hogere huizenprijzen.
De VVG waardeert de rol die de provincie Noord-Holland al vanaf de oprichting van het GNR heeft
gespeeld en nog speelt. In de toekomst kan die rol, behalve een financiële bijdrage van 25% in de
exploitatie, ook zijn die van een partij die de Gooise gemeenten kan en mag aanspreken op hun
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het nakomen van de afspraken over aanvulling van
tekorten.
Ook met een solide financiële basis blijft het GNR een relatief kleine speler op het gebied van
natuurbeheer. Daarom wil de VVG de mogelijkheid openhouden voor het GNR om
samenwerkingsopties met andere soortgelijke organisaties uit te werken. Daarbij kan worden
gedacht aan Natuurmonumenten en aan het Utrechts Landschap. Maar ook de Regio Gooi en
Vechtstreek dient daarbij binnen het gezichtsveld te blijven.
Om de daadkracht van het GNR te versterken, steunt de VVG de gedachte om op termijn het bestuur
van het GNR af te slanken en daarin, naast een beperkt aantal politici, ook deskundigen op het
gebied van natuurbeheer te benoemen. Maar eerst moeten de financiën en de organisatie op orde
worden gebracht.
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