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Uw kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u over ons besluit van 1 2 febru
ari 201 9 om per 1 januari 201 9 uit te treden als participant uit de Stich
ting Goois Natuurreservaat (GNR).
Bij brief van 4juli 2018 (kenmerk: 924625/1 083543) hebben wij u ge
informeerd over ons voornemen daartoe. In het afschrift van de brief
aan de Gooise gemeenten, bijgevoegd bij deze brief, lichten wij nog
maals de overwegingen toe op grond waarvan wij dit besluit hebben
genomen. In deze brief benadrukken wij dat wij ook in de toekomst
graag met de Gooise gemeenten en met het GNR blijven samenwerken
aan het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap, cultuurhisto
risch erfgoed en recreatieve mogelijkheden in het Gooi. Wij blijven ook
onverminderd bereid om hierin te investeren; onze bijdragen via het
SNL (natuurbeheer), Programma Natuurontwikkeling (voor NNN, ecoduc
ten en recreatieve maatregelen) en Programma Betrekken bij Groen
(voor vrijwilligersondersteuning en natuur- en milieueducatie), staan
niet ter discussie.
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Daarnaast bieden wij in de brief aan de Gooise gemeenten een netto
afkoopsom van €6.501.420,- Dit bedrag komt neer op tien keerde
jaarlijkse bijdrage van 201 8, minus de gemiddelde gederfde BTW
compensatie. Deze afkoopsom stelt de Gooise gemeenten in staat om
zich aan te passen aan de nieuwe financiële situatie na uittreding van
zowel de provincie als de gemeente Amsterdam. De gemeente Amster
dam heeft eerder een vergelijkbaar aanbod gedaan. Deze afkoopsom
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vormt voor de provincie overigens geen extra kostenpost, omdat im
mers op termijn onze jaarlijkse participantenbijdrage, die in de begro
ting is opgenomen, vervalt. Wel is het nodig dat wij deze bijdrage over
een aantal jaren naar voren halen en in een daarvoor bestemde voorzie
ning zetten.
Wij hebben de Gooise gemeenten verzocht om ons vôér 1 mei 201 9 te
laten weten of zij met ons aanbod kunnen instemmen.
Omdat wij geen enkel misverstand willen laten bestaan over onze wens
tot uittreding, en omwille van de voortgang van deze uittreding, hebben
wij ons voorgenomen besluit van juli 201 8 nu definitief gemaakt. Overi
gens blijven wij in bestuurlijk overleg met de Gooise gemeentebesturen
om de provinciale uittreding in minnelijke overeenstemming vorm te
geven. Wij hebben u hierover in uw commissie Natuur, Landbouw, Water
en Milieu van 8 november 201 8 geïnformeerd. Op 5 december 201 8
heeft het laatste bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg
is geen concreet voorstel van de gemeenten gepresenteerd voor de
voorwaarden tot uittreding. Wel is nogmaals bevestigd dat alle partijen
zich ervoor inzetten om onze uittreding en die van de gemeente Am
sterdam op korte termijn op minnelijke wijze te regelen. Het is immers
in ieders belang een juridische procedure te voorkomen. Binnenkort zal
hierover een volgend bestuurlijk overleg plaatsvinden. Zodra meer dui
delijkheid is ontstaan, zullen wij u uiteraard informeren.
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