
Zaaknummer: HAA 21 / Sozs vERoR voo
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. {VBAH}

Datum:9-9-2O2I

5e AANVULLING Beroepschrift VBAH: Ondersteunende organisaties

Geachte rechtbank,

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. (VBAH) heeft van vier organisaties een
adhesiebetuiging ontvangen ter ondersteuning van het Beroepschrift Definitief besluit ontheffine
PMV, aardkundiee monumenten, 2020-16 AM, Groene Schakel PNH. lnsestuurd op 7-7-202L.

De Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum "Telluris" te Dordrecht
heeft middels de 1" en de 2" Aanvulling van het Beroepschrift ook kenbaar gemaakt het Beroepschrift
van de VBAH te ondersteunen.

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. verzoekt de rechtbank rekening te willen houden
met deze brede inbreng van buiten onze eigen vereniging.

De vier ondersteunende brieven treft u hieronder op de volgende pagina's aan.

Met vriendelijke groet, Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.,

Danny van Kooi, voorzitter Jelle Harder, ecologisch adviseur
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SËiehËiuSl Dcrssenurerlsgroep rlËrechË & 'Ë Gooi

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht &'t Gooi
p/a Kerkeland 6
3958 EW Amerongen
info@dassenwerkgroeoutrecht. n I

www.dassenwelkgroeputrecht. nl

Aan: Aan de Rechtbank Noord-Holland
Sectie Bestuursrecht
Postbus 1621
2OO3 BR HAARLEM

Betreft: Beroepschrift tegen Def. Besluit ontheffing PMV MON BZ\O707
aardkundige monumenten, 2020-16 AM,
Groene Schakel PNH

Amerongen/Maartensdijk, 16 juli 2021,

Edelachtbaar College,

De Stichting Dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi laat u hierbij weten, dat ze het bovengenoemde beroep
van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. te Hilversum volledig ondersteunt. Wij hebben in
voorgaande procedures herliaaldelijk vergelijkbare ecologische en bodemkundige argumenten aangevoerd
en onderbouwd. Ook in onze rapporten werd aangetoond dat afgraven van een deel van het historische
landgoed de Monnikenberg, i.c. het weiland en een deel van de akker hier onherstelbare schade zal
toebrengen aan de aanwezige ecologische, landschappelijke en natuurwaarden en o.a. de dassenfamilie
op de Monnikenberg er als gevolg van de afgravingen zal verdwijnen door vernietigen van het primaire
voedselgebied.
Wij wijzen u er voorts op dat de provincie Noord Holland weinig serieus omgaat met onderzoeksresultaten
van en informatieverstrekking aan belanghebbende organisaties zoals de Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve e.o. en onze Stichting Dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi. En dat terwijl wij gedegen

rapportages met deskundige veldwaarnemingen binnen de termijnen hebben toegezonden en
onderbouwde argumenten aangevoerd om de plannen niet in de huidige vorm te realiseren, maar de
afgravingen op de Monnikenberg te laten vervallen. Het landgoed is door de cumulatieve grote ingrepen al
zeer ernstig aangetast.

Hoogachtend,

namens de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht &'t Gooi,

fi\nP*'(
/t-+- 

Drs.A.M.Roestenberg-sinnige,secretaris
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Natuurrk

Aan de Rechtbank Noord-Holland
Sectie Bestuursrecht
Postbus 1621
2OO3 BR HAARLEM

Datum
3 augustus 2021

Referentie
MON 8210803

Ondenrerp
Beroepschrift tegen Def. Besluit ontheffing PMV
aardkundige monumenten, 2020-16 AM, -
Groene Schakel PNH
Zaaknummer: HAA 2113025 VEROR VOO

Edelachtbaar College,

Hierdoor delen wij u mede dat onze Stichting zich het boven vermelde beroep, verzonden op 7 juli 2021, van
de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. te Hilversum, ondersteunt.

Wij onderschrijven de daarin genoemde feiten en argumenten volledig. Wij constateren daarnaast dat het
genoemde Besluit zeer ontoereikend, om niet te zeggen dilettantisch, is ondeóouwd.
Wat daarnaast in het bijzonder stoort is de nonchalante wijze waarop GS Noord-Holland in het inspraaKraject
zijn omgegaan met het gedegen en met feiten onderbouwde, tevens constructieve commentaar van de
genoemde Vereniging.

Hoogachtend

namens het bestuur,

Kfu
Dr. C.J. van Beusekom, secretaris

Over StichtÍnq NatuurAlert Nederlond

Als onafhankelijke pleitbezorger van de Nederlandse natuur streeft de Stichting NotuurAlert Nederland naar de

versterking van de positie van de natuurbescherming in de overheidsorganisatie en in het politieke krachtenveld von ons

land.

Zie voor meer informotíe over de stichting de website https://notuurolertnederland.nl

Stichting NatuurAlert Nederland I Postbus 963, 2300 AZ Leiden I info@natuuralert.nl I www.natuuralert.nl
Kamervan Koophandel 77595653 | RSIN 861058914
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Aan:

Betreft:

lnzake:

2021-SNLG-X-20

de E.A. Vrouwe / Heer griffier van de Rechtbank Noord-Holland
Sector bestuursrecht
Postbus L62L
2OO3 BR HAARLEM

Amicus curiae brief van de Stichting Natuur en Landschap het Gooi
ten behoeve van de VBAH

de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. te Hilversum, beroepschrift
vanT juli2021, tegen Definitief Besluit ontheffing PMV aardkundige
monumenten ,2020-1"6 AM, annex Wnb

Groene Schakel PNH

Stichting Natuur en Landschap het Gooi (SNLG)

woensdag 28 iuli 2O2L

2021-SNLG-X-20

Van:

Datum:

Ons kenmerk:

Kenmerk Rb.: Procedurenummer Rb. l-tRÊ'z1 / 3025 VER0I? VÉD
De VBAH wordt gevraagd om voor correcte verzending van deze A.c. brief
zorg te dragen aan de rechtbank.

E.A. Vrouwe / Heer,

Hierbij spreekt de Stichting Natuur en Landschap het Gooi, zetelende te Bussum aan het
bovenstaande adres, vertegenwoordigd door haar voorzitter en secretaris, haar steun uit
aan het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. in Hilversum (VBAH)

inzake de procedure, aangespannen door de VBAH bij de Sector bestuursrecht van de

Rechtbank Noord-Holland, in gang gezet met het beroepschrift van 7 iuli2O2L.

Uitdrukkelijk is kennis genomen van de heldere uiteenzetting door de VBAH van de

achtergronden en feiten in dit conflict in haar processtukken en de gronden van bezwaar en

beroep.

Verwezen wordt naar het eerdere zelfstandige onderzoek uit eigen beweging door bioloog
en oud-advocaat bestuursrecht Mr. Drs. P.B.Ph.M. Bogaers, secretaris en vice-voorzitter van

de SNLG, over het ontgrondingenbeleid over Monnikenberg van het Goois Natuurreservaat
(GNR), en het onderzoeksrapport over de floristische samenstelling van het grasland en het
Monnikenwater van het landgoed Monnikenberg. Deze stukken zijn aangeboden aan de
VBAH en door de VBAH met instemming van de SNLG opgenomen in haar stukken.

Er is geen enkel nut of noodzaak gediend met het voorgenomen afgraven van het grasland

en de naastgelegen akker van Monnikenberg. De argumentatie van het GNR om daartoe
over te gaan dient geen enkel redelijk doel, dat de Wezenlijke Kenmerken en Waarden van

het landgoed dient, en evenmin de belangen van een ecologische verbinding met de

Utrechtse heuvelrug. lntegendeel. De functionele leefomgeving van de Das en zijn burcht op
Monnikenberg wordt hierdoor direct bedreigd door afname van een substantiële

L
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voedselbron, het grasland en het hoge wormenbestand aldaar. Er wordt met afgraven geen
nieuwe natuur gecreëerd, dat bijdraagt aan een versterking van de biologische diversiteit.
Het plaatselijke ecosysteem wordt verruïneerd. De aanwezige natuurwaarden zijn niet
onderzocht door het GNR voorafgaande aan de besluitvorming door de provincie Noord-
Holland.

De besluitvorming is in strijd met art. 3:2 Awb, en met artt. 3:4 en 3: 46 Awb. Het meest
schokkend in deze zaak is dat de beoordelende macht (de provincie Noord-Holland) zo
verweven is met het GNR, dat er sprake is van een gemeenschappelijke, op elkaar
afgestemde politiek zonder tegenspraak. Strijd is aanwezig met artikel 2:4 Awb. Het
bestuursorgaan dient zijn taak te vervullen zonder vooringenomenheid.

Eerst in 2O2I, nadat de werkzaamheden aan de HOV-lijn goeddeels zijn voltooid (onder
leidingvan de provincie) en ver na de aanvraagvan de ontheffingen van de Wnb en de
Provinciale Milieuverordening, aardkundige monumenten (PMV), heeft het GNR ter
afdekking van de besluitvorming gevraagd (in december 2020) aan de Vogelwerkgroep het
Gooi e.o. om een "nul-meeting" te doen door de broedvogels in Monnikenberg te
inventariseren. Dat is niet volgtijdelijk.

Het aanleggen van vlonderpaden op een vergroot Monnikenwater geeft ook aan dat andere
belangen dan natuurbeheer op de voorgrond staan. Het landschap en het
huidige aardkundige monument worden essentieel aangetast.

De plannen van GNR zijn voorts niet in balans met de rust van dit landgoed en de
nalatenschap van de Zusterorde van de Augustinessen in het klooster Monnikenberg en hun
sacrale begraafplaats in sgrene rust, grenzend pal aan het grasland en het Monnikenwater.

Gaarne wordt Uw rechtbank verzocht met in achtneming van deze amicus curiae brief tot
een uitspraak te komen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Bussum (Gooise Meren, woensdag 28 juli 2OZI,

Mw. C. Bosmann, voorzitter SNLG

Dhr. Mr. drs. P.B.Ph.M. Bogaers, secretaris en vice-voorzitter SNLG

bioloog/ecoloog
ou d-advocaat bestu u rsrecht (1986-20L7 \

De Stichting Natuur en Landschap het Gooi (KvK

secretariaat adres:

Barbaragaarde 3

L403 JK Bussum

tel. nr.: 035-6935209
info@snle.nl
www.snlg.nl
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Werkgroep e derl and

Aan de Rechtbank Noord-Holland
Postbus 162L

2003 BR Haarlem

Sectie Bestuursrecht

Inr,/n*^nur: i/ l,q tr f aas Ve BaB Yoo
T

Datum: 1 augustus 2021

Onderwerp: Beroepschrift tegen Def. Besluit ontheffing PMV aardkundige monumenten, 2OZA-LG

AM, Groene Schakel PNH

Referentie: MON 8210707

Kenmerk Rb.: Procedurenummer Rb. onbekend,
De VBAH wordt gevraagd om voor correcte verzending van deze A.c. brief zorg te

dragen aan de rechtbank.

Edelachtbaar College,

De Stichting Werkgroep Roofvogels Nederland {WRN) laat u door middel van dit schrijven weten dat

zij het hierboven benoemde beroep van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. te

Hilversum volledig ondersteunt.

Wij betreuren de algedane ingrepen in de ecosystemen bij Anna's hoeve/Monnikenberg. lnmiddels

zijn al meerdere roofuogelbroedgebieden vernietigd (2 van Buizerds, l van Boomvalk, 2 van

Sperwers) en is roofuogelhabitat van een nog groter aantal ernstig (voorgenoemde soorten plus

Wespendief, Havik) beschadigd. De WRN komt op voor de belangen van roofuogels in ons land, maar

vindt het leven op alle trofische niveaus van even groot belang. lngrepen in de natuur, zogenaamd

om biodiversiteit te verbeteren, mogen nooit ten koste gaan van bestaande biodiversiteit. Dat is wel

wat hier gebeurt. Dit betreft dus roofuogels maar ook vele andere levensvormen. De aanwezige

natuurwaarden zijn niet onderzocht door het GNR voorafgaande aan de besluitvorming door de

provincie Noord-Holland. Het afgraven van het weiland en de ernaast gelegen akker zullen de

bestaande biodiversiteit nog verder aantasten. Vooral Buizerds maken veel gebruik van dit terrein bij

het foerageren, maar natuurlijk zal het voor de er levende dassen een rampzalige aantasting van hun

leefgebied betekenen.

De WRN betreurt het daarnaast ook dat het genoemde Besluit zeer ontoereikend is onderbouwd.

Wat ons daarbij in het bijzonder stoort is de nonchalante wijze waarop het College van
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in het inspraaktraject is omgegaan met het gedegen en met

feiten onderbouwde, tevens constructieve commentaar van de genoemde Vereniging-

Gaarne wordt uw rechtbank verzocht met in achtneming van deze amicus curiae brief tot een

uitspraak te komen waarbij het belang van de bestaande natuur tot zijn recht komt'

Hoogachtend, namens het bestuur,

De Werkgroep Roofuogels Nederland is een landelijke werkgroep die de belangen behartigt van de

Nederlandse roofuogels. Naast activiteiten als het geven van voorlichting en het stimuleren van maatregelen

voor een efficiënte roofuogelbescherming, voert de wRN gestandaardiseerd onderzoek uit naar de ecologie

van de in ons land levende soorten'

Doldersummerweg 17983 LD Wapse www.werksroeoroofvogels.nl info@werksroeproofoosels.nl RSIN

8078979t7
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8ËiehËiug Dassenurelplsgro€lr IlËleeehË & 'Ë Gooi

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht &'t Gooi
p/a Kerkeland 5
3958 EW Amerongen
info@dassenwerkgroeputrecht. n I

www.dassenwerkRroeputrecht. nl

Aan:

Rechtbank Noord-Holland
Sector bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR Haarlem

Betreft: Verzoek tot het treffen van een Voorlopige Voorziening i.v.m. Beroepschrift tegen Definitief
besluit ontheffing PMV, aardkundige monumenten, 2020-16 AM, Groene Schakel pNH

Beroepschrift ingediend op7-7-2021. door vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o. te Hilversum
Zaaknummer : HAA 2l / 3025 VEROR V00

Amerongen/Maartensdijk, 3L juli 202L,

Edelachtbaar College,

De Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & t Gooi laat u hierbij weten, dat ze het bovengenoemde verzoek
om een voorlopige voorziening van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. te Hilversum volledig
ondersteunt. Wij hebben in voorgaande procedures herhaaldelijk argumenten aangevoerd en
onderbouwd om aan te tonen dat afgraven van een deelvan het historische landgoed de Monnikenberg,
i.c. het weiland en een deel van de akker hier onherstelbare schade zal toebrengen aan de aanwezige
ecologische, landschappelijke en natuurwaarden. O.a. zal de dassenfamilie op de Monnikenberg er als
gevolg van de afgravingen verdwijnen door vernietigen van het primaire voedselgebied.
Door het Besluit van Gedeputeerde Staten is het mogel'rjk dat de provincie direct kan overgaan tot
uitvoering van de door hen gewenste werkzaamheden. Die werkzaamheden bestaan uit het afgraven, tot
een diepte van 100 tot 140 cm, van een weiland ter grootte van circa 5 ha en een akker van circa 3 ha.
Nu de aannemer bekend is, kan verwacht worden dat spoedig begonnen wordt met deze onherstelbare en
venroestende ingrepen.
We steunen het verzoek van de vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. om niet te starten met de
werkzaamheden zolang het beroep tegen het besluit in behandeling is.

Hoogachtend, namens de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht &'t Gooi,

Drs. A.M. Roestenberg-Sinnige, secretaris
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