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Geacht College, 
 
De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) stelt zich statutair tot doel het bijzondere eigen karakter van de 
natuur, de landschappelijke en stedelijke gebieden en het cultureel erfgoed in het Gooi en omstreken zo goed 
mogelijk te beschermen en om duurzame ontwikkeling te bevorderen. 
 
Participatie onzorgvuldig 
Het valt als eerste op dat de fundamentele inbreng van de gezamenlijke natuurorganisaties in het Gooi in een 
overleg op 5 februari 2019 genegeerd lijkt te zijn. Wij voegen daarom het verslag van dit overleg toe als 
onderdeel van onze zienswijze (Bijlage 1, Verslag Witteveen & Bos nr. 19/02 d.d. 15 maart 2019). Uw 
informatienota aan de Raad stelt: ‘nu ligt er een ontwerpbestemmingsplan dat een uitgebreid en zorgvuldig 
vooroverlegtraject heeft doorlopen en waarin de op- en aanmerkingen van de overlegpartners serieus zijn 
verwerkt’. Wij ervaren dit anders. Op geen enkele wijze is aangeven welke kritische kanttekeningen zijn 
gemaakt. Wij missen daarnaast uw uitleg waarom kanttekeningen wel of niet zijn overgenomen en uw 
argumenten daarbij. Wij vinden daarom dat er met de participatie onzorgvuldig is omgegaan. 
 
De essentie van de inbreng van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vogelwerkgroep Het Gooi en de VVG 
was dat het voorgestelde schetsontwerp met de forse uitbreiding van de recreatiemogelijkheden, de druk op 
de kwetsbare natuurwaarden vergroot. Dat is niet verenigbaar met de doelstelling om de natuurwaarden 
binnen het Nederlands Natuur Netwerk (NNN) en het Natura 2000-gebied (N2000) in en rond het eiland te 
behouden en te ontwikkelen. 
 
We herhalen ons destijds gehouden pleidooi om in de recreatie- en natuurzonering van de Randmeren dit deel 
van het Eemmeer het primaat natuur te geven conform het EU, Rijks- en provinciaal beleid, en dit in het 
ruimtelijk beleid van de gemeente te borgen. 
 
Onderbouwing van nut en noodzaak niet inzichtelijk 
De insteek van dit ontwerp bestemmingsplan is echter om het huidige (extensieve) recreatief medegebruik van 
een stuk van het NNN/N2000 niet alleen te renoveren maar vooral te intensiveren. Niet alleen in oppervlakte 
maar ook in gebruik zoals het toestaan van een verblijf van 3x 24 uur. Daarmee wordt ruimte gegeven aan een 
verviervoudiging van het huidige aantal bezoekers. Ook tijdens de nachtelijke rustige uren, die verstoord 
dreigen te worden. Dit terwijl niet-betreden van beschermde natuurgebieden tussen zonsondergang en -
opgang in Nederland gebruikelijk is. 
 



 
Er is geen groot maatschappelijk belang dat deze ontwikkeling vereist in een zo kwetsbaar en bijzonder 
natuurgebied, gelet op de Europeesrechtelijke beschermingsstatus. De noodzaak ontbreekt en er is een 
alternatief op korte afstand (Huizerhoef, Staatsbosbeheer, 2018) waar geen sprake is van bijzondere 
natuurwaarden. 
 
Uit de Prognose ontwikkeling recreatievaart in 2030,2040 en 2050 (Waterrecreatie advies BV, 2016) blijkt dat 
de recreatie-behoefte worden geremd door afnemende belangstelling voor de recreatietoervaart. Nieuwe 
generaties kiezen toenemend voor andere vormen van vrijetijdsbesteding. 
Gelijktijdig ontwikkelen de natuurwaarden zich verder zoals beoogd in het Natura 2000 beheerplan (2009), 
zoals de natuurlijke ontwikkeling van de water- en oevervegetatie in het Eemmeer. Het toenemend 
natuurbelang blijkt verder uit de komst van soorten die in doelendocumenten van rijk en provincie nog niet in 
beeld waren, zoals de zeearend. 
 
Wij achten de natuurpotenties van de Dode Hond aanmerkelijk belangrijker dan de recreatiepotenties en 
stellen vast dat een beargumenteerde evenwichtige ruimtelijke afweging ontbreekt in uw toelichting op het 
Ontwerpbestemmingsplan. 
 
In strijd met Provinciale Omgevingsverordening 2020 
De provincie Noord-Holland geeft in de beschrijving van Waardevolle Kenmerken en Waarden (Bijlage 5 van de 
provinciale Omgevingsverordening 2020) van het NNN-deelgebied 19 De Kampen, Huizerhoef en De Dode 
Hond expliciet aan dat op De Dode Hond het ontoegankelijk maken voor recreatie gewenst is voor het behoud 
en de versterking van de natuurwaarden. Dit wordt zelfs vermeld in de toelichting van het 
Ontwerpbestemmingsplan. De met dit bestemmingsplan beoogde recreatieve ontwikkeling is daarmee in strijd 
met art. 6.43 lid 5 van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan leidt tot meer in plaats van minder verontrusting door bezoekers. De 
bovengrens van het aantal bezoekers wordt verhoogd van 27 naar 111 bezoekers per dag. Om het aantal 
bezoekers daadwerkelijk te verhogen worden een spelaanleiding, een ecotoilet en een informatiebord in het 
vooruitzicht gesteld. 
 
Er wordt de mogelijkheid gecreëerd om tot drie nachten te verblijven in een tent naast de boot. Dit is voor de 
VVG onaanvaardbaar. Het bindt de kat op het spek. Vandalisme en afvalstort is in natuurgebieden een breed 
voorkomend probleem; dat is ook op het strandje van het Voorland Stichtse brug gebleken nadat daar de 
recreatiemogelijkheden zijn versterkt.  
 
In de toelichting op het Ontwerpbestemmingsplan worden de verstoringsaspecten weliswaar erkend maar 
vervolgens zonder enige onderbouwing gebagatelliseerd (Pag.31 Toelichting: ‘De verstoringsaspecten die 
optreden zijn vergelijkbaar met de huidige verstoringsaspecten op en langs het eiland (binnenvaart, 
motorboten, kano’s, recreanten, et cetera)’. Het feit dat de gewenste rust nu al niet optimaal is kan volgens de 
VVG geen reden zijn om de recreatiedruk nog verder op te voeren. 
  



 
 
Toetsing aan de Wet natuurbeschermingswet /N2000 beschermingsbepalingen ontbreekt 
Dit ontwerpbestemmingsplan beoogt een aantal ingrepen en veranderingen waarvan de optelsom o.i. noopt 
tot een Passende Beoordeling van effecten op de instandhoudingsdoelen N2000 in het kader van de Wet 
natuurbescherming (Wnb), art 2.7 en 2.8.  
Wij taxeren dat er sprake is van significante effecten en dat er sprake is van een vergunningsplicht in het kader 
van de Wnb/N2000. 
Er wordt omvangrijk grondverzet uitgevoerd, zowel bij het verdiepen van de vaargeul naar het eiland als bij het 
aanleggen van de vooroevers. Deze verontrusting wordt gevolgd door een naar verwachting vergrootte 
verontrusting door het veel intensievere recreatief gebruik. Waarbij de nachtelijke onrust door 
verblijfsrecreatie een grote uitstraling kan hebben. 
De provincie vraagt nog een nadere beschouwing over de recreatiedruk en de invloed daarvan (zie onder). Wij 
pleiten ervoor dat dit wordt uitgevoerd in het kader van een formele Passende Beoordeling krachtens de Wnb. 
 
Handhaving en beheer niet gegarandeerd 
Het Ontwerpbestemmingsplan gaat uit van de zich correct gedragende burger, maar de praktijk is nu al anders 
en vraagt veel controle en handhaving. 
Handhaving van verblijfsrecreatie vraagt op De Dode Hond dagelijks toezicht van een eilandwacht. Hoe is 
anders te voorkomen dat in drukke periodes door opeenvolgende wisselende kampeerders e.d. geen sprake zal 
van een continu verblijfsrecreatief gebruik. 
 
Het Ontwerpbestemmingsplan geeft onvoldoende aan hoe dit toezicht gaat plaatsvinden en spreekt slechts van 
een drijvende beheerunit in het zomerseizoen, daarmee voldoende toezicht suggererend. De VVG vindt dat bij 
het Ontwerpbestemmingsplan onvoldoende inzicht is gegeven in harde afspraken over toezicht, controle en 
handhaving, duiding van de partijen die dit moet gaan uitvoeren, en de financiering daarvan.  
Wij vinden daarom de handhaafbaarheid van het Ontwerpbestemmingsplan onvoldoende onderbouwd en 
gewaarborgd. 
 
Ook over beheer van de westelijke vooroever lezen wij in uw Toelichting niet wie daarvoor verantwoordelijk 
wordt en wie de kosten daarvoor draagt. Deze vooroever wordt gepresenteerd als natuurcompensatie voor het 
oppervlakteverlies NNN door de bezoekersvoorzieningen op de oever. Uw informatiebrief aan de Raad 
suggereert zelfs een ‘ruime compensatie door de aanleg van de vooroevers met daarin een oppervlakte van 
500 m2 aan nieuw NNN-gebied’. In werkelijkheid is slechts een klein puntje van een vooroever de 
administratieve compensatie van 27 vierkante meter NNN-grasland op het eiland.  
 
Mocht Staatsbosbeheer de beoogde beheerder van de vooroevers zijn, dan leert de geschiedenis van de in 
2000 als natuurcompensatie aangelegde vogeleilandjes naast de Huizer havenpier ons dat het in 
beheerafspraken tussen gemeente en Staatsbosbeheer flink mis kan gaan. Hier voerde SBB het gewenste 
beheer voor grondbroedende vogels onvoldoende uit, waardoor de eilandjes zijn verruigd en bebost. 
Samenwerken met Staatsbosbeheer vraagt harde en heldere afspraken; de VVG wil daarvan worden overtuigd. 
 
  



 
Ontbrekend onderzoek 
Wij onderstrepen het belang van de alinea op pag. 22 van de Toelichting: ‘De provincie ziet echter vóór de 
vaststelling van het bestemmingsplan nog wel graag een nadere beschouwing over de recreatiedruk en invloed 
ervan op vereiste rust- en stiltecondities in het invloedsgebied, het gebied rondom het natuureiland dat 
onderdeel is van het Natura-2000 gebied ‘Eemmeer en Gooimeer Zuidoever’. 
 
Er is ook nog nader vleermuisonderzoek en een verkennend waterbodemonderzoek nodig alvorens u dit 
Ontwerpbestemmingsplan vaststelt, lezen wij in de Toelichting. 
De uitkomsten van deze onderzoeken moeten eerst bekend zijn voordat het bestemmingsplan in procedure 
kan worden gebracht. De VVG wordt graag geïnformeerd over de nog ontbrekende beschouwing en 
deelonderzoeken. 
 
Goede ruimtelijke ordening? 
Afsluitend: is hier sprake van een goede gemeentelijke ruimtelijke ordening? De VVG is van mening dat dit niet 
geval is. Er is geen maatschappelijke noodzaak voor deze ontwikkeling, er zijn (betere) alternatieven op 
eilanden in het Gooimeer, en het nut voor de inwoners van Blaricum is nihil. De Europeesrechtelijke status en 
bescherming van dit eiland rechtvaardigt een primaat voor de natuur op de Dode Hond.  
 
Hoogachtend,  
 

      
 
J.A Kwekkeboom      A.L. van Elten 
Voorzitter      Secretaris 
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