
 

 

 

 

 

Gemeenteraad Gooise Meren  

Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde  

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken.  
  
  

Naam en fractie:  Hugo Bellaart, VVD  

Datum indiening:  25 maart 2021 

Datum antwoord:  6 april 2021  

Onderwerp:  Uittreedovereenkomst Amsterdam GNR  

  

Inleiding  

De participanten in het GNR hebben zich in 1932 eeuwigdurend verbonden.   

  
‘De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage 
ongeschonden als natuurreservaat te behouden, en aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, 
het genot van dat natuurschoon te verzekeren.'  
  

De gemeente Amsterdam heeft aangegeven niet langer als betalend participant te willen doorgaan en om voor haar 

moverende redenen uit te willen treden. Maar dat hoeft geen beletsel te vormen om de doelstelling van het behoud van 

terreinen als natuurreservaat te blijven onderschrijven. In de Uittreedovereenkomst staan immers ook andere bepalingen, 

o.a. over erkenning van het belang van de natuur, maar genoemd commitment is niet opgenomen in de overeenkomst.  

  

In de intentieverklaring over uittreding (januari 2020) was nog wel een bepaling hierover opgenomen. Die intentieverklaring 

komt echter te vervallen zodra sprake is van overeenstemming over de uittredingsovereenkomst.  

De gemeente Amsterdam blijft vervolgens wel betrokken aan de hand van de Gooise Natuuragenda, maar de looptijd 

daarvan is beperkt tot 2025 en in de loop van de tijd kunnen voor de gemeente Amsterdam andere prioriteiten opkomen 

(woningbouw, bereikbaarheid) die spanning kunnen opleveren met de belangen van het GNR.  

  

Vraag 1  

Is het denkbaar dat de Uittreedovereenkomst alsnog wordt aangevuld met een addendum waarin bovenstaande alsnog 

wordt vastgelegd als onderdeel van de overeenkomst, zo nodig met een aanvullende bepaling dat aan die onderschrijving 

geen financiële verplichtingen van de gemeente Amsterdam kunnen worden verbonden?   

  

Antwoord  

Toevoegingen aan de Uittredingsovereenkomst vragen instemming van de betrokken partijen en leidt tot een langdurig 

proces. Dit zal moeten worden afgewogen tegen zowel de kans op het verkrijgen van die instemming als het voordeel wat 

het oplevert.  

 

We zien aan de voorgesteld toevoeging al met al geen voordeel, om de volgende redenen:  

 

De notie van een eeuwigdurend commitment heeft in het juridisch pad dat is gevolgd rondom de uittreding een centrale rol 

gespeeld en is een reden dat dit pad niet tot een voor de partijen bevredigende uitkomst heeft geleid. Het commitment 

rondom natuur werd in die discussie namelijk direct gekoppeld aan (eeuwigdurende) financiële inzet.  

 

Toen het gesprek tussen de partijen over de uittreding op initiatief van Hilversum weer op gang kwam, is afgesproken 

financiën en commitment los van elkaar te zien en twee aspecten van de uittreding te onderscheiden: de blijvende 

  



betrokkenheid bij de natuur en de uittreding, inclusief de financiële aspecten. De twee producten: de 

Uittredingsovereenkomst (UOK) en de Gooise Natuuragenda (GNA)  zijn hier een gevolg van.  

De UOK regelt de rechten en verplichtingen van de partijen rondom de uittreding en de uittredingssom. In die overeenkomst 

past het niet om ongeclausuleerd ruimere algemene verplichtingen vast te leggen. In de UOK wordt daarom verwezen naar 

de Gooise Natuuragenda, waar de betrokkenheid bij de Gooise Natuur wordt ingevuld. Artikel 6.1 van de overeenkomst 

luidt:  

 

“ In de door Participanten in het kader van het onderhavige uittredingsproces vastgestelde 

Gooise Natuuragenda is onder meer vastgelegd in welke vorm de provincie Noord-Holland, 

respectievelijk de gemeente Amsterdam, na hun uittreding uit het GNR betrokken zullen blijven 

bij de doelstelling van het GNR. De gemeente Amsterdam stemt in met de Gooise Natuuragenda 

en zullen deze gelijktijdig met de onderhavige Uittredingsovereenkomst ondertekenen.” 

 

In de GNA is onder meer aandacht besteed aan de bedreiging van het natuurreservaat vanuit het aspect “druk op de ruimte”. 

Op pagina 3 is hierover het volgende vermeld: 

  

“Druk op de ruimte 

De ligging in de Randstad geeft een permanente druk op de ruimte door verstedelijking (wonen, 

werken, mobiliteit) en recreatie. Ook opgaven zoals energieopwekking vragen om ruimte. Dit is een 

punt van zorg voor de toekomst van de unieke landschappelijke kwaliteiten. In deze context moeten 

we blijven kiezen om de natuurgebieden niet verder aan te tasten.”  

  

Op pagina 4 van de GNA is vastgelegd dat de bij de GNA betrokken partijen zich ervoor zullen inzetten om de Gooise natuur 

te beschermen en wordt in dat verband een aantal maatregelen genoemd die elk van de betrokken partijen zal nemen om 

dat doel na te streven.  

  

De gemeente Amsterdam is en blijft, kortom, gebonden aan de doelstelling van het GNR, en zij is gebonden aan de  - door 

alle betrokken participanten vastgestelde - GNA die zij ten blijke van haar verbintenis mede ondertekent. Er is gekozen voor 

een agenda die om de vijf jaar wordt vernieuwd, en niet voor een agenda met een looptijd van 5 jaar.  

 

  

Vraag 2  

Aan de overeenkomst zijn lange onderhandelingen vooraf gegaan waardoor partijen elkaars positie beter hebben leren 

kennen. Ziet het college – zich verplaatsend in de positie van de gemeente Amsterdam – redenen voor de gemeente 

Amsterdam zulks niet te willen onderschrijven?  

  

Antwoord  

Zie het antwoord op vraag 1.  De gemeente Amsterdam verbindt zich door middel van de GNA. 

  

  

Vraag 3  

Wat heeft het college nodig van deze gemeenteraad, of van de gemeenteraden van de overige deelnemende gemeenten van 

het GNR, om via de zienswijze die wordt gevraagd het beoogde resultaat te bereiken?  

  

Antwoord  

 Zie antwoord op vraag 1. Het college meent met de UOK en GNA de zorg van de betrokkenheid van Amsterdam bij de 

Gooise Natuur goed is vastgelegd. Deze opvatting wordt ondersteund door het advocatenkantoor dat de Gooise gemeenten 

op dit dossier adviseert. 

  

  


