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Geacht college, 
 
De Vereniging Vrienden van het Gooi vindt in uw ontwerp Omgevingsvisie 2050 in algemeenheid 
erkenning van de kwaliteiten van het Gooi als bijzonder deel van de provincie en de 
randstadmetropool. Daar zijn wij positief over. Maar er zijn ook zorgenpunten en omissies. 
Onderstaand brengen wij die graag onder uw aandacht. 
 
1. Bestuurlijke rol van de provincie 
Wij onderschrijven uw analyse dat Gooi en Vechtstreek een waardevol deel zijn van het 
metropolitane landschap. U stelt terecht dat hier de combinatie van leefomgevingskwaliteit, 
topwoonmilieus, mobiliteitsopgaven en economisch vitaal blijven een complex aan vraagstukken met 
zich mee brengt.  
Wij zijn van mening dat de provincie hier een sterke rol in moet blijven spelen, te meer daar wij door 
de voorgenomen gemeentelijke fusies een periode van zwak lokaal bestuur verwachten. De praktijk 
leert dat fusies niet altijd de beoogde bestuursversterking opleveren en dat na een fusie de politiek 
geruime tijd intern gericht is ten koste van de maatschappelijke opgaven. 
 
Zorgen hebben wij over uw sturingsfilosofie als u stelt ‘vanuit een groot vertrouwen in 
initiatiefnemers en andere overheden zijn we terughoudend met het opstellen van regels’. 
Wij delen dit grote vertrouwen niet. Op grond van wat wij in ons gebied waarnemen, bepleiten wij 
dat de provincie actief handhavend optreedt t.a.v. de eigen wettelijke instrumenten en taken, zoals 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de Wet Natuurbescherming. Regelmatig zoeken 
initiatiefnemers en lagere overheden de randen op van de wettelijke bescherming van natuur en 
landschap.



 

 
 

2. Recreatie en natuur 
De Omgevingsvisie spreekt over functieverbreding van het groenblauwe gebied, zoals het 
combineren van recreatie met natuur; hetgeen tot nieuwe economische dragers voor een gebied kan 
leiden.  
Wij plaatsen hierbij de volgende kanttekeningen.  
 
De verstedelijkingsdruk op de Metropoolregio zal ook gevolgen hebben voor Gooi en Vechtstreek. 
Het aantrekkelijke vestigingsklimaat in deze streek vindt zijn oorzaak voor een groot deel in de voor 
Noord-Holland bijzondere combinatie van landschappen. Nieuwe economische dragers en een te 
grote recreatieve druk kunnen afbreuk doen aan dit ensemble en daarmee aan het vestigingsklimaat. 
 
Wij missen in de Omgevingsvisie uw visie op de vorming van een provinciegrensoverschrijdend 
Nationaal Park Heuvelrug. Onzes inziens kan dit een waardevol bestuurlijk samenwerkingskader 
worden voor een verantwoorde recreatieve benutting van natuur en landschap van de heuvelrug als 
geheel. Wij betreuren uw tot nu toe terughoudende houding hierin. 
 
Wij missen in de Omgevingsvisie een samenhangende visie op de ontwikkeling van natuur en 
recreatie op en langs het Gooimeer. Het betreft grotendeels NNN- en Natura 2000 gebied. Wij zien 
thans een groot aantal initiatieven voor recreatievoorzieningen en bebouwing die daarmee op 
gespannen voet staan. Projectontwikkelaars blijken soms een eigen visie hebben en succesvolle 
pogingen te doen om gemeenten voor hun plannen te interesseren. De toekomst van Gooimeer, 
IJmeer en Eemmeer vraagt onzes inziens om bovengemeentelijke centrale regie. 
 
Onze zorg betreft overigens ook de niet als NNN of Natura 2000 aangewezen onbebouwde gebieden 
in het Gooi. Wij menen dat het helder aangeven van de rode en de groene contouren, zoals we die 
kennen uit de Nota Ruimte, en het daaraan verbinden van conclusies ter bescherming van het 
landschap, een gewenste toevoeging aan de Omgevingsvisie is. 
 
De suggestie dat meer recreatieve benutting van natuur en landschap kan leiden tot nieuwe 
economische dragers vinden wij twijfelachtig en gevaarlijk. Er is geen financieel overheidskader voor 
en wij zien geen breed wervend marktmechanisme. Ter illustratie van het gevaar: de opdracht aan 
Staatsbosbeheer om eigen inkomsten te verwerven leidt ertoe dat wij meegaandheid zien in het 
toestaan van recreatief gebruik dat ten koste gaat van natuur- en landschapswaarden, soms zelfs in 
strijd met de wet- en regelgeving zoals de Wet Natuurbescherming en het Barro. 
 
3. Kostendeling binnen de randstadmetropool 
In de paragraaf Financiële regeling voor investeringen en het beheer van het landschap noemt de 
Omgevingsvisie als kritische succesfactor ‘voldoende beschikbare middelen voor investeringen en 
beheer, door aanwending van de verdiencapaciteit in de metropool (kosten en baten voor en over de 
hele metropool beschouwen)’. 
  



 

 
 

Dat de provincie zich – na Amsterdam - actief wil terugtrekken uit de financiering van het Goois 
Natuurreservaat kunnen wij in niet rijmen met bovenstaande. Het is onzes inziens te makkelijk om te 
wijzen naar de verantwoordelijkheid van andere overheden en terreineigenaren. De SNL-regeling 
voorziet onvoldoende in het kostbare beheer van de Gooise natuur in het historische  
cultuurlandschap. Dat gemeenten er meer voor moeten gaan betalen vinden wij wel. 
Onze vraag is nu: wat gaat de provincie zelf doen voor de kritische succesfactor ‘kosten en baten 
voor en over de hele metropool beschouwen’?  
 
4. Natuurinclusief ontwikkelen 
Positief zijn wij over het beginsel dat het draagvermogen van de diverse landschappen uitgangspunt 
is bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen, en dat de NNN de basis blijft van de natuurstructuur. 
Wij onderstrepen het belang van de hierbij genoemde succesfactor ‘daar waar mogelijk worden 
groene zones en gebieden verbonden om soorten de kans te geven zich te verspreiden en te 
ontwikkelen.’ 
Uit de tevens hierbij genoemde succesfactor ‘natuurinclusief ontwikkelen is een proces van samen 
optrekken met verschillende betrokken partijen met verschillende doelstellingen’ mag niet het beeld 
ontstaan dat het natuurnetwerk onderhandelbaar is. Wij vrezen dan voor initiatieven waarbij 
compenserende en mitigerende maatregelen worden voorgesteld die per saldo natuurverlies 
opleveren. 
 
5. Energietransitie 
De omgevingsvisie besteedt terecht ruim aandacht aan de noodzaak voor energietransitie. Wij 
constateren met instemming dat op het gebied van windturbines ook de omgevingsfactoren, 
waaronder NNN en Natura 2000 gebieden bij de locatiekeuze aan de orde zijn. 
Wij missen een helder uitgangspunt voor de situering van zonnepanelen op onbebouwd terrein. Het 
fenomeen is weliswaar meer recent dan de windturbines, maar vraagt naar onze mening inmiddels 
wel aandacht. 
 
 
Hoogachtend, 
namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Gooi, 
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J. Metz, voorzitter  

 
 
 
L. Mak, secretaris  

 
 

De Vereniging Vrienden van het Gooi is een vereniging met circa 1000 leden die zich inzet voor het behoud  
en duurzame ontwikkeling van landschap, natuur en cultuurhistorisch erfgoed in het Gooi. 

 


