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1. Inleiding 

 
De Vereniging van Vrienden van het Gooi gaat een actief en interessant 2014 tegemoet!  
 
In 2010 verscheen in opdracht van de VVG het boek 'Te Gooi, te grabbel en ten goede'1. 
In dat boek gaat het over het grote belang van duurzame ontwikkelingen in het Gooi. 
Ontwikkelingen die in dienst staan van welvaart, welzijn en welbevinden van de inwoners 

van deze regio. In 2014 blijken de inzichten uit 2010 nog uiterst actueel en zal de 
aandacht van de VVG voor deze ontwikkelingen eerder toe- dan afnemen. De VVG volgt 
nauwlettend, denkt mee, beïnvloedt en neemt initiatieven. Het werkplan 2014 dat voor u 
ligt, laat zien hoe we daaraan invulling geven. 
 
Praktische beleidsaspecten die in 2014 vooral aandacht gaan krijgen zijn: 
 Ruimtelijke ordening en milieubeheer  
 relaties met de inwoners van het Gooi 
 samenwerking met andere ‘groene’ organisaties 
 realisering Geopark Gooi en Vecht, partnerschap 
 educatie 
 gezond financieel beleid 
 communicatie 
 

 

1.1. Ruimtelijke ordening 

Op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeheer is en blijft zal er genoeg gaande.  
Mogelijk wordt dit jaar de nieuwe omgevingswet vastgesteld, waardoor het speelveld  
van gemeenten en burgers verandert. Door samenvoeging van een aantal wetten onder 
de nieuwe omgevingswet en door de verantwoordelijkheid meer dan tevoren bij de 
burgers te leggen is duidelijkheid over de spelregels voor participatie nóg belangrijker. 
Maar eerst zijn er in de maand maart de gemeentelijke verkiezingen in ‘oude stijl’. Zeker 
is dat gemeentelijke fusies in ons gebied in komende twee jaar hun beslag gaan krijgen. 
Hoe ook dat precies uitpakt, het geeft wel duidelijkheid.  
Maar ‘gemeenten’ betekent iets anders dan ‘gemeenschappen’. Gemeenschappen trekken 
zich veelal weinig van gemeentelijke grenzen aan. Sterke gemeenschappen laten zich 

duidelijk en met argumenten horen als ruimtelijke ordening of milieubeheer in het geding 
zijn. De VVG zal in dit veld nadrukkelijk haar rol blijven spelen. 
Eén continue doorlopend proces is het volgen en zo-nodig meedenken, adviseren en 
bezwaar maken op door gemeenten in het Gooi en omstreken te ontwikkelen 
structuurvisies ruimtelijke ordeningsplannen, bestemmingsplannen en uitvoeringen 
daarvan die onze doelen raken op het vlak van natuur, landschappelijk- en 
cultuur(historisch) erfgoed en gewenst toekomstperspectief.  
Met ‘het Gooi en omstreken’ wordt in dit kader bedoeld: de kerngemeenten Blaricum, 
Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden, en de omliggende gemeenten Baarn, 
Eemnes, Muiden, Soest, Weesp en Wijdemeren. Ook relevante plannen van de Regio 
Gooi en Vechtstreek en de provincie Noord-Holland worden op dezelfde manier gevolgd. 
 
De VVG blijft contacten onderhouden met gemeenten, de regio Gooi en Vechtstreek, 
natuurbeheerderorganisaties, Vrienden van de Vecht, Tussen Vecht en Eem, 

vrijwilligersorganisaties, inwonersgroepering en haar verdere netwerk om alert te kunnen 
inspringen op ontwikkelingen op RO en milieubeheergebied. 

                                         

1 Tom Bade et al, Te Gooi, te grabbel en ten goede, Arnhem, 2010 
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De verwachting is dat de aankomende nieuwe omgevingswet veranderingen in de positie 
van burgers geeft ten aanzien van de te doorlopen ‘bestemmingsplanprocedures ‘ en 
‘omgevingsvergunningen’ in het ‘fysieke domein’. Een groot aantal wetten gaan 

gebundeld worden. Het is onduidelijk hoe snel dit proces loopt. De VVG zal dit 
nauwlettend blijven volgen en haar positie bepalen en reageren.  Als de nieuwe 
omgevingswet er is, zullen voor de uitvoering algemene maatregelen van bestuur, 
verordeningen en dergelijke moeten worden aangepast. Decentraliseren en in meer 
principe meer mogelijkheden van burgers om hierin te participeren maken dit een 
uitdagende taak. 
 

Wat zorgen blijft baren zijn het groeiende aantal postzegelbestemmingsplannen bij een 
aantal gemeenten. Hierdoor dreigen de Structuurvisies geldend voor de hele gemeente  
en de grote bestemmingsplannen, waar ze uitgelicht worden, ondermijnd te worden. De 
VVG zal hierop actief blijven reageren en actie ondernemen waar nodig en mogelijk. 
 
In 2014 zal het werken met en het verder uitbouwen van het signaleringssysteem per 

gemeente met Kenniscentrumleden2 en/of lokale groeperingen verder vorm krijgen. 
Daarvoor worden ten minste twee bijeenkomsten met de Kenniscentrumgroep 
RO/milieubeheer georganiseerd.  
 
De in 2013 opgestelde checklist zal worden gebruikt bij het stellen van prioriteiten bij de 
RO -activiteiten van de VVG. De VVG kan afzien van actie, kan sympathiseren, kan een 
ondersteunende rol of kan een trekkersrol op zich nemen. Keuzes daarvoor worden 
steeds door het bestuur gemaakt en in bestuursvergaderingen formeel vastgesteld. 
Gezien de soms grote hoeveelheid van zaken die spelen zal het bestuur haar prioriteiten 
stringenter stellen.  
 
Kenniscentrum c.q. bestuur zullen inhoudelijke ondersteuning geven aan inwoners, 
groeperingen en (burger)organisaties of doorverwijzen naar meer geëigende 
organisaties.  

Indien nodig worden werkgroepen ad hoc gevormd: zowel intern (voorbeeld uit 2013: 
Bestemmingsplan Buitenwijken Huizen) als met organisaties uit het externe netwerk 
(voorbeeld: Vliegveld Hilversum, het Geopark). 
 
Belangrijk blijft het signaleren en meewegen van de belangen van flora en fauna bij 
ruimtelijke ordenings- en milieubeheerstructuurvisies, bestemmingsplanprocedures, en 
beleidsmatige omgevingswetzaken. Het ziet er naar uit dat de Milieu Effecten 
Rapportages minder verplichtend gaat worden bij de nieuwe wetgeving.  Inhoudelijke 
aanvulling  vanuit ‘groene ’en ‘erfgoed ’organisaties zal daarbij  meer nog dan nu  
welkom zijn. 
 
 

1.2. Relaties met de inwoners van het Gooi 

De VVG is blij te merken dat er bij individuele inwoners en groepen inwoners van de 
Gooise gemeenten een groeiende alertheid, interesse en inzet voor hun leefomgeving is. 
De huidige actieve leden voelen zich gesteund door inwoners die hun steun actief 
betuigen. 

                                         

2 Leden van het Kenniscentrum zijn VVG-leden die specifieke professionele en/of hobbymatige 
kennis hebben van zaken die in het Gooi belangrijk zijn. Zij volgen plaatselijke en/of regionale 
ontwikkelingen volgen en adviseren het bestuur. Steeds zijn wij op zoek naar mogelijkheden om 

het Kenniscentrum te versterken. 
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De VVG gaat zich in 2014 ook richten op het aangaan van relaties met nieuwe 
geïnteresseerde inwoners. De VVG is blij met de nieuwe aanwas van individuele leden en 
inwonersgroeperingen, maar die aanwas compenseert niet de daling van het 
ledenbestand (die vooral veroorzaakt wordt door vergrijzing). Het bestuur is met een 

adviesbureau aan de slag over de vraag hoe het draagvlak verbreed en vooral verjongd 
kan worden. En hoe zij het beste stelselmatig het wederzijds begrip tussen haar 
organisatie en diverse publieksgroepen kan bevorderen. In 2014 zal de VVG veel 
aandacht besteden aan het leggen van relaties met nieuwe doelgroepen binnen de 
Gooise bevolking. Daarbij mikken we vooral op een jongere generatie. Samen met een 
professioneel bureau wordt daarvoor een plan ontwikkeld. 
 

Ook dit jaar zal de VVG weer aan een aantal markten en evenementen deelnemen met 
een marktkraam van waaruit voorlichting, informatie en advies wordt gegeven (zie de 
agenda in het tijdschrift en op de website). 
 

1.3. Samenwerking met andere ‘groene’ en ‘erfgoed’ organisaties 

In 2014 zal meer dan voorheen gekeken worden naar mogelijkheden voor het 
bevorderen van samenhang, afstemming en samenwerking met de andere ‘groene’ 
organisaties waarmee de VVG het gebruik van de Infoschuur deelt. En dat geldt ook met 
de stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) die zich op cultuurhistorisch erfgoed richt. 
Samen met TVE, het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), de OGVE 
(Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek), het GNR en enkele 
volksuniversiteiten wordt opnieuw de leergang Gooi o logie gegeven (zie ook onder 

educatie). 
In 2014 zal de VVG veel aandacht besteden aan het leggen van relaties met nieuwe 
doelgroepen binnen de Gooise bevolking. Daarbij mikken we vooral op een jongere 
generatie. Samen met een professioneel bureau wordt daarvoor een plan ontwikkeld. 
 
Ook dit jaar zal de VVG weer aan een aantal markten en evenementen deelnemen met 
een marktkraam van waaruit voorlichting, informatie en advies wordt gegeven (zie de 

agenda in het tijdschrift en op de website). 
 
De VVG zal meer samenhang en samenwerking zoeken met groene organisaties als de 
Vogelwerkgroep, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN), de Vereniging van 
Veldbiologen, de Archeologische Werkgemeenschap Naerdincklant (AWN), etc. om meer 
adequaat te kunnen reageren op gemeentelijke en regionale plannen. 
 

Als actief medegebruiker van de Infoschuur heeft de VVG zitting in het gebruikersoverleg 
en beheeroverleg. Zij zal zich inspannen om uitwisseling, afstemming en samenwerking 
te bevorderen tussen natuur, landschap en erfgoed vrijwilligersorganisaties- groepen. 
 
De VVG heeft een goede relatie met Tussen Vecht en Eem, “organisatie voor regionale 
geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden”. Deze relatie wordt ook in 2014 
onderhouden. Waar gewenst in het kader van haar doelstelling zoekt de VVG ook 
contacten met andere erfgoedorganisaties. 
 

1.4. Realisering Geopark Gooi en Vecht, partnerschap 

Ten aanzien van de realisering van Geopark Gooi en Vecht zal de VVG, als één van de 
netwerkpartners, haar steentje zowel financieel als in menskracht bijdragen. We zijn er 

trots op dat door ons initiatief, met de financiële steun van de VVG en het Goois 
Natuurreservaat (GNR),  en met steun van een initiatiefstuurgroep, onderzocht kon 
worden of de regio door UNESCO ‘Geopark-waardig’ zou kunnen gaan worden bevonden. 
Het denken over de regio - vanuit het ontstaan van de streek en hoe het gebied (en de 
omgeving in ruime zin) vervolgens door duizenden jaren heen bewoond en gebruikt is - 
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geeft richting aan toekomstige bewoning en gebruik. Een internationaal Geopark netwerk 
onder auspiciën van UNESCO geeft inspiratie en nodigt vooral uit tot het doen, tot 
feedback en uitwisseling op hoe het beste met ons karakteristieke gebied op een 
duurzame manier om te gaan. 

 
De VVG zet haar betrokkenheid bij het door haar in 2012 gestart initiatief Geopark Gooi 
en Vecht, Erfgoed en Landschap, Zij zal de komende jaar de daarvoor opgerichte 
Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht steunen. Naast in de eerste helft van 
2014 nader te bepalen daadwerkelijke inzet zal zij zich onder voorwaarde van voldoende 
cofinanciering in 2014, 10.000 euro doneren aan de stichting t.b.v. het 
projectmanagement.  

 

1.5. Educatie 

De VVG wil kennis over de natuur, cultuur en het landschap breed verspreiden. Ook dit 
jaar zal de Natuurwacht van de VVG weer veel wandelingen organiseren. De afgelopen 
jaren groeide de belangstelling daarvoor en we doen er alles aan om die trend voort te 

zetten. Daarnaast worden in samenwerking met ’t Fietsgilde enkele fietstochten 
georganiseerd. 
Het voorkomen van beschadiging en vervuiling is een blijvend punt van aandacht van de 
Natuurwacht – en naar we hopen van iedere inwoner van het Gooi.  
Eén initiatief noemen we met name: de ‘bermbende’3, een groep die goed werk doet. De 
VVG moedigt haar leden aan mee te werken aan het schoonhouden van de natuur door 
het goede voorbeeld te geven en zwerfvuil op te ruimen. 

In het kader van de aandacht voor educatie zal de leergang Gooi o logie weer gegeven 
worden. Deze leergang geeft inzicht in het hoe en het waarom van het Gooi zoals dat 
zich aan ons voordoet. Dit jaar gaat de VVG deze cursus ook aanbieden aan ambtenaren 
en nieuwe raadsleden. 
Daarnaast kan, dank zij de genereuze steun van leden van VVG, een lespakket 
Gooiologie voor het basis- en voortgezet onderwijs ontwikkeld worden. Dit lespakket 
geeft docenten de gereedschappen in handen om ook bij de volgende generatie Gooiers 

belangstelling voor hun leefomgeving te wekken. De Stichting Omgevingseducatie Gooi, 
Vecht en Eemstreek zal dit professioneel ontwikkelen en uitvoeren met  inzet  en steun 
van een aantal vrijwilligers. 
 
De natuurwacht VVG zal zich inzetten de wandelingen door het karakteristieke landschap 
te continueren. Eén nieuwe fietsroute zal door de Natuurwacht weer worden 
samengesteld en voor leden en voor niet -leden ter beschikking worden gesteld via de 

website. Samen met het Fietsgilde het Gooi zullen enkele fietstochten georganiseerd en 
uitgevoerd worden. 
 
De leergang Gooi o logie zal ook in 2014 worden aangeboden aan geïnteresseerde 
burgers. door de VVG (al dan niet met de Volksuniversiteiten) in samenwerking met de 
Stichting Tussen Vecht en Eem, St. Omgevingseducatie GVE, Naerdincklant, GNR en IVN. 
Mogelijkheden voor verdiepingslezingen te organiseren binnen het netwerk worden 
geëntameerd. 
 
Van de inhoud van de leergang Gooi o logie wordt door stichting Omgevingseducatie GVE 
een lespakket gemaakt te gebruiken door docenten in het basis- en het voortgezet 
onderwijs. De aanbieding van een ‘ train de docenten’ en een eerste uitvoering zullen in 
samenwerking met groene vrijwilligersorganisaties worden vormgegeven. Een actie eind 
2013 onder de leden van VVG heeft daarvoor financiën genereerd. Ook is een 

aanvullende aanvraag bij het Steunfonds VVG hiervoor gedaan. 

                                         

3 zie het artikel van Jaap Timmers in het VVG Tijdschrift, jaargang 18, nummer 2 
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Een aanbod van een leergang Gooi-o-logie voor ambtenaren van de Gooise en de 
Vechtgemeenten wordt serieus overwogen evenals een aanbod voor de in maart 2014 
nieuw gekozen raadsleden c.q. wethouders. 
 

 

1.6. Financieel beleid 

De VVG is financieel afhankelijk van contributies van haar leden, van donaties en van 
schenkingen. Zij is een ANBI-instelling en om die reden niet-belastingplichtig. Daarom 
zijn schenkingen en dergelijke aftrekbaar van de belastingen. Zij wil graag haar 

onafhankelijke positie behouden en vraagt om die reden geen subsidies aan. 
In een nieuwsbericht (december 2013) memoreerden we dat het bestuur heeft besloten 
de nalatenschap van ons overleden lid Wim Binnendijk beneficiair te aanvaarden. De 
vereniging onderzoekt komend jaar of deze middelen, naar het idee van de erflater, 
gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van educatieve natuur- en milieuprojecten in 
brede zin voor met name jongeren in het Gooi.  
De reguliere exploitatie 2014 wordt gefinancierd uit de jaarlijkse ledenbijdragen.  

Het aantal leden daalt nog steeds. Een advies wordt ingewonnen hoe hier mee om te 
gaan en het tij dusdanig te keren, dat voldoende inkomsten voor de reguliere exploitatie 
beschikbaar blijft. VVG wil uitdrukkelijk niet afhankelijk zijn van subsidies. 
 
Het Steunfonds VVG bestaat vooralsnog alleen uit het legaat Sluijter. Vanuit dit fonds 
dient jaarlijks 5 tot 10 % maximaal besteed te worden aan specifieke doelen en 
projecten ten diensten van de doelstelling van VVG. In 2014 zal daaruit, onder 

voorwaarde van  
cofinanciering door andere organisaties en overheden, een donatie aan de stichting 
Geopark Gooi en Vecht worden gedaan, en zal  een bedrag worden bijgelegd voor de 
professionele ontwikkeling van een lesprogramma Gooi o logie voor scholieren. 
Ook het werk aan een advies inzake Public Relations, relatiebeheer en leden-
/draagvlakwerving nieuwe stijl door een professioneel bureau zal door het Steunfonds 
worden gefinancierd.  

Suggesties en voorstellen voor nieuwe projecten en de financiering daarvan vanuit het 
steunfonds kunnen bij het bestuur worden gedaan. De commissie Steunfonds adviseert 
het bestuur over de aanvragen. 
 
In het najaar 2013 heeft de VVG tot haar grote verrassing bericht ontvangen via  notaris 
en de executeurs dat zij door een zeer gewaardeerd en tot zijn overlijden actief lid als 
erfgenaam is aangewezen. De nalatenschap is door het bestuur beneficiair aanvaard. Er 

is een commissie met twee bestuursleden en twee deskundige leden ingesteld die nauw 
betrokken is bij de voortgang van het afhandelingsproces. 
 

1.7. Communicatie 

Veel van wat ons bezig houdt -  en de actuele stand van zaken daarvan - kunt u vinden 
op onze website www.vriendenvanhetgooi.nl. Via de digitale nieuwspagina en de 
speerpuntenkaart is voortdurend informatie beschikbaar over de laatste ontwikkelingen. 
Onze leden ontvangen ook dit jaar weer drie maal ons tijdschrift. En bovendien  gaat dit 
jaar de digitale nieuwsbrief van start. 
 
Het Tijdschrift van de VVG zal 3 maal per jaar uitgaan naar de leden en haar netwerk 
contacten. Daarbij zal tussentijds een digitale nieuwsbrief gaan worden rondgezonden. 

Vorm en inhoud worden dit jaar nader bepaald. Een digitaal bestand voor ontvangers van 
deze gewenste nieuwsbrief wordt opgebouwd. 
 
De website wordt actief bijgehouden: nieuws, speerpunten, dossiers RO, agenda 
activiteiten, informatie-lezingen, wandelingen, en excursies de agenda, enzovoort. 

http://www.vriendenvanhetgooi.nl/
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Presentaties en lezingen worden gegeven op aanvraag en naar aanleiding van RO 
ontwikkelingen zoals Monnikenberg, Anna’s Hoeve, ontwikkeling Ecoduct Laarderhoogt. 
 
 

Samenvattend: de Vereniging van Vrienden van het Gooi gaat inderdaad een actief en 
interessant 2014 tegemoet! 
 
 
 
Namens het bestuur Vereniging van Vrienden van het Gooi, 
 

Hetty  Laverman                                          Leen mak 
Voorzitter                                                      secretaris  
 
 
 
 


