Gebruikersplatform Bentwoud

Aan: De Provincie Zuid Holland
Afdeling Water en Groen
Beheer Recreatie
Mevrouw L. de Vrueh
Postbus 90602
2509LP Den Haag
Zoetermeer, 19 september 2022.
GPB 22-36
Geachte mevrouw De Vrueh,
Beste Laura,
Bijgevoegd tref je het advies aan van het Gebruikersplatform Bentwoud inzake het aan
ons aangeboden Ontwikkelperspectief Bentwoud.
In de bijeenkomst van het Gebruikersplatform Bentwoud van 15 september 2022 is dit
advies besproken en vastgesteld. Er is een kleine aanpassing aangebracht ten opzichte
van het concept dat eerder aan je is toegezonden. Die wijziging tref je op pagina 5 aan
en betreft de positie van de Goudse Model Vlieg Club in het Bentwoud.
In de discussie over het advies hebben de gebruikers nog eens beklemtoond dat het
Bentwoud een uniek natuurgebied is dat vooral dat karakter heeft en dat ook zo moet
blijven. Voor de gebruikers staat het beleven van de natuur voorop boven het creëren
van meer recreatieve voorzieningen. Er wordt door de gebruikers sterk bepleit dat het
gebied een beschermde status krijgt dat verder gaat dan die van een cat2 recreatiegebied. Daarnaast zijn de gebruikers van mening dan het Bentwoud eerder uitgebreid dient
te worden dan dat er door andere maatregelen stukken natuur verloren gaan.
Ook bepleiten de gebruikers een beter, intensiever en grotere betrokkenheid tussen het
Gebruikersplatform en de betrokken overheden als het om de inrichting en het beheer
van het Bentwoud gaat.
Wij gaan er vanuit dat ons advies onderdeel is van de besprekingen in het bestuurlijk
overleg. Wij gaan er ook vanuit dat het Gebruikersplatform betrokken is en advies geeft
over de uitvoeringsplannen die het bestuurlijk overleg gaat overwegen. Dat is ook daadwerkelijk inhoud geven aan het samen verantwoordelijk zijn voor dit unieke Bentwoud,
een gebied van rust en natuurbeleving in een sterk verstedelijkt gebied als Zuid Holland
is.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Gebruikersplatform Bentwoud,
Frank van Aken, voorzitter.
Wijnand Goudzwaard, plv. voorzitter.
Alfred Lohman, secretaris.
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