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Betreft: handhaven status Beschermd Natuurmonument
Datum:14-08-2011
Zeer geachte heer Bleker,
De Stichting Behoud Gooise Heide wil er bij u met kracht op aandringen uw voornemen
om de status van Beschermd Natuurmonument op te heffen, zoals aangegeven in uw brief
aan de tweede kamer van 23 februari 2011, niet uit te voeren.
Een groot deel van Beschermd Natuurmonumenten ligt -qua oppervlakte- in het Gooi en
op de Utrechtse heuvelrug en beslaat 60% (!) van het landelijk totaal oppervlak van
Beschermd Natuurmonumenten.
De Stichting Behoud Gooise Heide zet zich al ruim tien jaar in voor het behoud van dit
gebied.
Het maatschappelijk draagvlak in alle Gooise gemeenten is groot, hetgeen mag blijken uit
de ruim 21.000 handtekeningen die we destijds als ondersteuning mochten ontvangen bij
de eerste geslaagde actie tegen een weg over de hei tussen het Mediapark in Hilversum
en de A1 bij Crailo

In uw voorstel gaat u er vanuit dat, voor een voldoende bescherming van natuurwaarden
van Beschermde Natuurmonumenten kan worden volstaan met een ruimtelijk
beschermingsregime krachtens de Wet ruimtelijke ordening en de AMvB Ruimte.
De stichting onderschrijft dit standpunt niet en voert daarvoor de volgende bezwaren aan;
a. Vervallen bescherming tegen externe werking.
Het huidige beschermingsregime voor Beschermd Natuurmonumenten kent bescherming
via een toets op externe werking van planologische ingrepen op het Beschermd
Natuurmonument gebied (art 16 lid 4 NBW).
Het behouden van het landschapskarakter wordt hierdoor gewaarborgd.
Deze toets zal vervallen bij een bescherming uitsluitend volgens Wro en AmvB ruimte.
Aantasten van het landschap zou hierdoor wettelijk mogelijk zijn.
Concreet valt dan te denken aan ongewenste hoogbouw of grootschalige activiteiten direct
grenzend aan het Beschermd Natuurmonument.
b. Beperken van zekerheid op lange termijn.
Door de wettelijke status Beschermd Natuurmonument is de mate van bescherming direct
duidelijk ook over lange tijdsperioden.
Met het wegvallen van de status wordt de bescherming afhankelijk van provinciale- en
gemeentelijke bestemmingsplannen, streekplannen en structuurvisies die nu eenmaal een
beperkte werkingsduur hebben.
De vrees is dat bij opheffen van de wettelijke status de continuïteit van de bescherming
door economische korte termijn belangen in het gedrang kan komen, terwijl daar, nu
gedwongen door de wetgeving, op een zorgvuldige wijze rekening mee gehouden moet
worden.
Op grond van deze argumenten, dringen we er op aan de status van Beschermd
Natuurmonument te handhaven.

