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Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
roept het college op:
de planontwikkeling Naarderbos voortvarend ter hand te nemen met als doel dat het natuur &
recreatiepark Naarderbos integraal een grote kwalitatieve impuls voor natuur, sport en recreatie
krijgt, waarbij onder meer sprake is van herstel van de golfbaan en waarbij, gelet op de omvang
van de golfbanen/de golfexploitatie, in een passend clubhuis wordt voorzien
en
draagt het college op
hiertoe uiterlijk op de 1 politieke avond na het zomerreces (7-9-2022) aan de raad een Nota van
Uitgangspunten ter bespreking voor te leggen.
e

en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Constaterende dat:
1. Het natuur & recreatiepark Naarderbos op dit moment in een desolate toestand verkeert;
2. Er (nieuwe) initiatieven zijn om het Naarderbos een nieuwe kwalitatieve impuls te geven, waarbij sprake is om het
golfterrein in ere te herstellen en waarbij tevens wordt voorzien in een nieuw clubhuis.
3. De kustvisie aangeeft dat het natuur & recreatiepark Naarderbos ook bedoeld is om te kunnen golfen. En dat ook al
eerder door de raad is aangegeven e.e.a. te faciliteren.
4. In het coalitieakkoord “Gooise Meren op koers” het Naarderbos specifiek als project is benoemd waarbij het
recreatiepotentieel en toerisme dient te worden vergroot;
5. Er met de huidige pachter van het natuur- en recreatiepark (tevens initiatiefnemer) een moeilijke relatie bestaat dat
mede als gevolg daarvan een oorzaak is dat het park in haar huidige toestand verkeerd.
6. Door het college toegezegd was dat voor het zomerreces een Nota van Uitgangspunten aan de raad zou worden
voorgelegd en waarvan wordt vastgesteld dat dit niet is gebeurd.
Voorts overwegende dat:
7. Het participatietraject (participatiebijeenkomsten Naarderbos) aangeeft (met veel ingezonden brieven) dat veel inwoners
van Gooise Meren voorstander zijn dat de golfbaan weer in ere wordt hersteld.
8. Het voormalige clubhuis (MFC) een andere functie krijgt en dus geen golf-clubhuis-functie meer heeft.
9. Een golfbaan in het algemeen niet alleen een bron is voor recreatie & sport maar zeker ook bijdraagt aan ‘het groen’ in
onze gemeente en een toegevoegde waarde is voor biodiversiteit.
10. Ook gezien de huidige ‘verwildering’ en ontaarding en allerlei vormen van verloedering mede aanleiding geven tot
aanpassing en hierdoor een golfbaan en het (openbaar) golfen weer mogelijk te maken
11. Het wenselijk is dat de nieuwe planontwikkeling voor een golfbaan en clubhuis integraal onderdeel dient te zijn voor de
kwalitatieve impuls van het gehele natuur- en recreatiepark en hiervoor constructief overleg met initiatiefnemer voor
nodig is waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken.

