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Rijwielpaden in ’t Gooi en Eemland - particulier initiatief blijft nodig 
Na de fusie in juli 2012 met de Rijwielpadenvereniging Gooi & Eemland en de viering 
van 100-jaar rijwielpaden in ’t Gooi en Eemland is 2015 een rustig jaar geworden.  

Begin februari 2015 is het fietspad over de natuurbrug Laarderhoogt geopend. De 
toegezegde bijdrage aan het informatiebord bij de natuurbrug is met € 500 
verhoogd. Alle toegezegde gelden voor de aanleg van de aansluiting op het fietspad 
over de natuurbrug  Laarderhoogt over de A1 en het informatiebord zijn uitbetaald.  

Het bestuur is gedurende 2015 in gesprek geweest met onder andere het Goois 
Natuurreservaat (GNR) over nieuw projectmogelijkheden. Dat heeft voor 2015 niet 
geleid tot nieuwe toezeggingen voor het rijwielpadenbestand.  

De gesprekken met het GNR vinden een vervolg in 2016. Ten behoeve van heldere 
afspraken zijn daarbij een aantal uitgangspunten door het bestuur geformuleerd. 

Eén uitgangspunt is dat het bestuur heeft aangegeven de huidige ontwikkelingen van 
het GNR te ondersteunen. Een ander uitgangspunt hebben we vorig jaar in het 
bestuursverslag 2014 al aangegeven:  Het bestuur is van mening dat het reguliere 
onderhoud primair de verantwoording blijft van de (lagere) overheden. Door de 
financiële knelpunten bij overheden ziet de stichting namelijk, dat door beheerders 
ook voor regulier onderhoud gezocht wordt naar bijdragen en die insteek past niet in 
de doelstelling van de stichting. 

Wel zien we dat paden zwaarder belast worden en dat structurele verbeteringen aan 
het dekbed van de paden nuttig is. De zware regenval in het afgelopen najaar heeft 
die constatering voldoende onderbouwd. 

De stichting zet zich voor structurele verbeteringen graag in en uw steun draagt dan 
ook bij aan het in stand houden en verbeteren van de mooie recreatieve paden in het 
Gooi en Eemland! 

Bestuurssamenstelling 
In 2015 liep de reguliere termijn van de voorzitter af. De heer Gast heeft aangegeven 
met plezier een nieuwe termijn te willen dienen. Ook in 2016 vervalt een termijn: de 
heer Uunk heeft aangegeven als secretaris graag nog een termijn aan te blijven. In de 
respectievelijke bestuursvergaderingen van begin 2015 en 2016 is aldus besloten. 

Begunstigers 
Het begunstigersaantal staat eind 2015 op 350. Eén van de overledenen in  2015 was 
het jongste erelid van de vereniging waarmee de stichting in 2012 fuseerde , tevens 
consul van die vereniging, de heer Dick van den Bout. Het bestuur heeft op gepaste 
wijze afscheid genomen.  
In 2015 is het begunstigersaantal in totaal afgenomen met 18, waarvan 8 wegens 
overlijden. Het jaar ervoor was sprake van een afname van 16, waarvan 7 als gevolg 
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van overlijden. De andere mutaties zijn meestal gevolg van verhuizing en afzegging 
wegens ouderdom. 
 
Vooruitzichten 
In 2015 is slechts een beperkte verhoging (€ 500) van een reeds eerder gedane 
toezegging gedaan. Alle toezeggingen zijn in de loop van 2015 uitgekeerd nadat was 
vastgesteld dat aan de verantwoording, zoals vooraf afgesproken, was voldaan. 
 
Het bestuur verwacht in 2016 en voor de jaren erna fasegewijs een forse subsidie te 
gaan toezeggen voor uitbreiding van paden en de hierboven gemelde structurele 
verbeteringen aan het dekbed van de paden. Als bestuur vragen we voorafgaand aan  
de subsidieverlening een heldere kostenraming van de uitvoerende. Afrekening  vindt 
achteraf plaats op basis van een heldere verantwoording en daarom zal de uitbetaling 
normaliter naar rato van uitvoering plaats hebben, naast een fors deel als slotbetaling. 

Tenslotte 

Er zijn op moment van uitbrengen van dit verslag geen subsidie-toezeggingen gedaan.  
De laatste stand van zaken van de toegezegde en uitbetaalde bedragen ten behoeve 
van het rijwielpadenbestand is gedurende het jaar te zien op onze website. 
 
Geïnteresseerden kunnen het Bestuursverslag en het Financieel verslag 2015, samen 
het Jaarverslag 2015, vinden op onze website.  
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