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Naarden/Huizen, 13 september 2018. 
 
 
Betreft: Ontwerpwijziging PRV nummer 1076408/10764116 
Onze referentie: VVG/HM/18.025 
 
 
Geacht college, 
 
Met belangstelling hebben wij, de Vereniging Vrienden van het Gooi, de ontwerpwijziging 
PRV Noord-Holland bestudeerd. Wij zijn verheugd dat nu een beschrijving van de wezenlijke 
kenmerken en waarden (wkw) van de onderscheiden gebieden die deel uitmaken van het 
NNN Noord-Holland is opgesteld. Deze zal integraal onderdeel uitmaken van artikel 19 van 
de PRV.  

Wij zijn ingenomen met het feit dat niet alleen, zoals nu reeds vastgelegd in de PRV, de 
actuele natuurwaarden in ogenschouw zijn genomen, maar ook de potentiële 
natuurwaarden en dat de abiotische en ruimtelijke condities omschreven zijn en dat is geput 
uit een groot aantal soortgroepen en kenmerkende soorten. Wij zien hierin een belangrijk 
toetsingskader in de beoordeling van de ruimtelijke ontwikkeling in en rond de NNN 
gebieden. 

Wij zijn blij verrast met de gedetailleerde beschrijving van de wkw van de gebieden De 
Kampen, de Huizerhoef en De Dode Hond en met name met de verplaatsing van de recreatie 
van De Dode Hond naar het eiland Huizerhoef, dit gezien het recente broedgeval van de 
zeearend op De Dode Hond.  

Wel hebben wij inhoudelijk een aantal opmerkingen en een aantal voorstellen voor 
aanvullingen en verbeteringen. 

1. De beschrijvingen van de wkw van de overige gebieden in het Gooi zijn inhoudelijk 
nogal beperkt in vergelijking met de hierboven genoemde gebieden zoals De 
Kampen. Wij bepleiten dan ook dat er in de beschrijving van de wkw van deze 
gebieden meer aandacht geschonken wordt aan de (effecten van de) nog steeds 
toenemende recreatiedruk, onder andere tot uiting komend in het grote aantal 
loslopende honden op de heidevelden en in de bossen van het Gooi. Het belang 
hiervan wordt aangetoond door het feit dat het aantal grondbroeders in deze 
gebieden sterk is afgenomen.  
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2. Onze grootste zorg is echter het geheel ontbreken van een duidelijke ecologische 
visie en dus ook van een beschrijving van de wkw van het NNN grote wateren, die in 
ons werkgebied bestaan uit delen van het Gooimeer en het Eemmeer. Beide meren 
zijn in hun geheel onderdeel van het NNN grote wateren en worden ook beschermd 
op grond van de PRV. Ook hier neemt de recreatiedruk nog steeds toe. Wij noemen 
de ontwikkeling van Blaricum aan Zee, de Tiny Houses voor de haven van Huizen, de 
ontwikkelingen rond Oud Valkeveen en het Naarderbos. 
 
Voor zover wij begrijpen is de bescherming van de natuurwaarden in het NNN grote 
wateren aan Rijkswaterstaat overgelaten. Ons is gebleken dat Rijkswaterstaat nieuwe 
ontwikkelingen uitsluitend toetst aan de hand van criteria voor waterkwaliteit uit de 
Kaderrichtlijn Rijkswater en niet aan de wezenlijke kenmerken en (natuur)waarden. 
Rijkswaterstaat heeft (als onderdeel van de rijksoverheid) ook geen wettelijke taken 
op het gebied van natuur; ook niet voor de wateren bij haar in beheer. Uitsluitend de 
provincie is bevoegd gezag voor de natuurwaarden, waaronder het Natura 2000 
gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. Voor N2000 gebied heeft Rijkswaterstaat  
het beheerplan 2017 – 2023 opgesteld. Genoemd beheerplan beperkt zich echter tot 
het water van beide randmeren terwijl de Naardermeent en de rietlanden en schrale 
graslanden, die ook onderdeel zijn van dit Natura 2000 gebied, ontbreken. Ook voor 
de niet-N2000 gebieden van het NNN-gebied ontbreekt een ecologische visie en 
beschrijving van de natuurwaarden. 
 
Wij zijn van mening dat de huidige, onzes inziens hybride, bevoegdhedenverdeling 
tussen Rijkswaterstaat en de provincie over het NNN grote wateren onduidelijk is en 
dat de feitelijke natuurbescherming in de randmeren en de bijbehorende 
oeverlanden tekort schiet. De taken van Rijkswaterstaat zouden zich moeten 
beperken tot het beheer van vaargeulen, sluizen en dijken en het uitvoeren van 
maatregelen te behoeve van de waterkwaliteit. Wij zien hierin geen onderscheid in 
de situatie op het land.  
 

3. In de PRV worden de wkw van de Gooise noordflank (A 17) als volgt beschreven: 
“Een strook rietmoeras aan de noordrand van het gebied is, net als de polder 
Naardermeent, onderdeel van het Natura 2000 gebied Eemmeer & Gooimeer 
Zuidoever. […] Daarnaast is er een sterke samenhang in de onafgebroken keten van 
moeras en vochtige graslanden langs de Gooimeerkust. […] Oeverlanden langs het 
Gooimeer worden als kernkwaliteit beschouwd.” In verhouding tot de eerder 
genoemde beschrijvingen een magere omschrijving voor deze uitgestrekte rietvelden 
en graslanden die voor vogels belangrijk zijn. We missen met name de botanische 
waarden. In de schrale natte graslanden groeien duizenden rietorchissen.  

  



 

 
 

De Zanddijk in de Naardermeent is van belang vanwege relicten van de duinflora. 
Tenslotte menen wij dat de beheersverordening voor het NNN gebied Gooi- en 
Eemmeer een zorgvuldige afstemming behoeft met de provincie Flevoland. 
 

4. Wij constateren dat de wijziging van de PRV ook het loslaten van de verplichting voor 
de gemeente om de bestemming Natuur op te nemen bij NNN-gebieden regelt en 
het aan de gemeenten overlaat om ‘regels te stellen in het belang van de 
bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en 
waarden’. Wij zijn van mening – en zien ons daarin gesteund door meerdere 
ervaringen met gemeenten en hun omgang met de regelgeving als het gaat om 
natuurgebieden – dat de essentie van de aanwijzing van NNN gebieden nu juist is dat 
de bestemming ‘Natuur’ als primaire bestemming (functie) van als NNN aangewezen 
gebieden onomstreden moet zijn. Alleen op die wijze is er echt sprake van een nee-
tenzij beginsel.  

Concreet stellen wij dat, gezien het feit dat bij de recente decentralisatie in het kader van 
het Natuurakkoord de natuurbescherming door het Rijk is overgedragen aan de provincies, 
de natuurbescherming in het NNN grote wateren een integraal onderdeel dient te zijn van 
de PRV en dus onder de wettelijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de provincie 
dient te vallen. De natuurambitie van Rijkswaterstaat zal dan getoetst moeten worden door 
de provincie aan de wkw van de grote wateren. De NNN-status brengt immers met zich mee 
dat de natuurfunctie in deze gebieden primair is. 
 
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 
sinds 1935 inzet voor het behoud van natuur, landschap en cultuur van het Gooi en 
omstreken.  


