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Jaarplan 2020 Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. en 
het daarin verwerkte Jaarverslag 2020 cursief weergegeven. 

Gemeente Hilversum
Contact zoeken met raadsleden van diverse partijen om te kijken wie wel en niet achter onze 
standpunten staan. Zodat we meer draagkracht hebben voor besluiten die binnen de gemeente 
Hilversum genomen moeten worden. 
Door de vereniging is verschillende malen overleg geweest met de commissieleden van Hart voor 
Hilversum (HvH) en Democraten Hilversum (DH). Ook vanuit andere partijen hebben wij medewerking 
gekregen bij het naar voren brengen van onze zorgen met betrekking tot de natuur in zowel Anna’s 
Hoeve als in Monnikenberg. Jelle Harder heeft ook weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot 
inspreken. 

GNR 
Samen met GNR proberen invulling te geven aan de natuurversterkende maatregelen die door onze 
vereniging voorgesteld zijn en bekrachtigd door de provincie. 
Dit jaar zijn er een paar gesprekken geweest op het HOV kantoor. Door corona zijn de meeste 
gesprekken voortgezet via Microsoft Teams. Hierbij werd het plan van aanpak, voor de extra 
natuurversterkende maatregelen, besproken en kreeg dit plan een concretere inhoud (door Jelle 
Harder op papier gezet). In het begin namen de heren van der Velden en Kremer deel, later in de tijd 
zijn zij uit dit overleg gestapt en is hun plaats ingenomen door de heer Anninga. 

HOV 
Voortzetten van de gesprekken die in oktober 2019 gestart zijn over de natuurversterkende 
maatregelen welke wij tijdens een bezwaar procedure in juni 2019 ingediend hadden. Na de 
toezegging van de provincie dat deze extra natuurversterkende maatregelen ook uitgevoerd en 
betaald gaan worden hebben wij besloten om onze bezwaren in te trekken.. 
Op 1 september 2020 is Bas Groenendijk als omgevingsmanager HOV vervangen door Jeannet 
Koomans. Zij heeft de gesprekken over de extra natuurversterkende maatregelen van Bas 
overgenomen. Aan deze vergaderingen hebben naast medewerkers van het GNR ook Sijas Akkerman 
van de Milieu Federatie Noord Holland deelgenomen (deze federatie was medeondertekenaar van het 
ingediende stikstof bezwaar wat later door ons ingetrokken is). De gesprekken gingen, in verband met 
de corona maatregelen, merendeels via Microsoft Teams. Er was regelmatig  veel discussie wie wat 
uit zou gaan werken en over de inzet van een eerder toegezegde ecoloog die het plan van aanpak uit 
zou gaan werken. Dit was ons in november 2019 toegezegd door Bas Groenendijk. 
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Voltooiing Groene Schakel 
Eugenie ten Hag is weg als omgevingsmanager Voltooiing Groens Schakel (VGS). We hebben even te 
maken gehad met een ad-interim omgevingsmanager maar nu hebben wij gesprekken met Jeffrey 
Leek de nieuwe omgevingsmanager VGS. 
We hebben via Microsoft Teams een paar gesprekken gehad met Jeffrey Leek. Het eerste gesprek was 
een kennismaking met ons bestuur en Jelle Harder. In de andere gesprekken ging het over de extra 
natuurversterkende maatregelen die voor of tijdens de werkzaamheden van Voltooiing Groene 
Schakel plaats kunnen vinden. Omdat deze werkzaamheden nog niet aangevangen zijn is er op dit 
moment weinig over te melden.  


