Gebruikersplatform Bentwoud

GPB 22-38
Verslag van de bijeenkomst van het Gebruikersplatform Bentwoud
Datum: 15 september 2022
Aanwezig: 16 gebruikers
2 namens SBB
Afwezig: 19 gebruikers
1. Welkom, opening en ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Hij stelt vast dat er in de
afgelopen periode veel is gebeurd. Zo is er met betrekking tot de verlengde Bentwoudlaan een PIP ontvangen waarop voor 12 juli 2022 gereageerd moest worden. Het stuk is
aan de gebruikers gestuurd met het verzoek daar individueel op te reageren. De Vrienden hebben een schriftelijke reactie ingestuurd.
Kees Bot laat weten dat er ook vanuit de Stichting “Het kan anders” schriftelijk gereageerd is op het PIP.
De voorzitter deelt vervolgens mee dat van de Provincie Zuid Holland een verzoek is ontvangen om te reageren op een plan voor een aarden wal langs deze verlengde Bentwoudlaan. Omdat het niet mogelijk was, vanwege de vakantietijd, om alle gebruikers
hierover is raadplegen is besloten om met de meest betrokken partijen (Gebruikersplatform, Vrienden van het Bentwoud, GMVC, AV47 en hoveniersbedrijf Van der Spek) een
onlinebijeenkomst te organiseren waarop de Provincie van deze deelnemers reacties op
het voorstel heeft gekregen. Daarvan is een verslag verschenen dat als ingekomen stuk
naar de gebruikers is gestuurd.
Vervolgens is, zo zegt de voorzitter, op 22 juli 2022 van de Provincie het Ontwikkelperspectief Bentwoud ontvangen waarbij de Provincie het Gebruikersplatform heeft gevraagd haar voor eind augustus 2022 van advies te voorzien. Het bestuur van het Gebruikersplatform heeft schriftelijk laten weten dat aan de gebruikers gevraagd zal worden
inhoudelijk op het stuk te reageren maar dat de gestelde reactietermijn in verband met
vakantietijd niet realistisch is. Het secretariaat van het Gebruikersplatform zal op basis
van de reacties van gebruikers een conceptadvies opstellen dat vervolgens in de bijeenkomst van het Gebruikersplatform van 15 september wordt besproken en wordt vastgesteld. Wel zal het GPB dit conceptadvies al aan de Provincie sturen voorafgaand aan de
door de Provincie belegde eerste bijeenkomst van het bestuurlijk overleg zodat men alvast kennis kan nemen van wat mogelijk een definitief advies wordt.
De voorzitter meldt dat de Vrienden van het Bentwoud hun visie op het Ontwikkelperspectief rechtstreeks hebben uitgebracht aan de Provincie Zuid Holland. Die visie is als
ingekomen stuk aan de gebruikers gezonden.
Tenslotte deelt de voorzitter mee dat er op 25 augustus een kennismaking heeft plaatsgevonden met de nieuwe leden van het bestuurlijk overleg. Die bijeenkomst heeft in het
Bentwoud plaatsgevonden.
2. Mededelingen
De secretaris meldt de afwezigheid van een aantal gebruikers.
3. Inbreng Staatsbosbeheer
De voorzitter geeft het woord aan Dick van Stegeren (SBB).
Dick van Stegeren meldt het volgende:
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•

Het Hoogheemraadschap Rijnland is gestart met baggerwerkzaamheden in het
Bentwoud. Als daar vragen over zijn dan moeten gebruikers contact opnemen met
het Hoogheemraadschap. Via het secretariaat is hierover een bericht gestuurd aan
de gebruikers.
• Staatsbosbeheer heeft naar aanleiding van een eerder verzoek een inventarisatie
gedaan van de hoeveelheid ruimte die het huidige hondenlosloopgebied in beslag
neemt. Dat is in het Bentwoud tezamen met de Driehoek 75 ha. Dat blijkt dus een
behoorlijk gebied te zijn, dus een nieuw hondenlosloopgebied lijkt voorlopig niet
nodig.
• Staatsbosbeheer heeft het verzoek (GPB 22-31) van de vertegenwoordiger van de
hondenbezitters bekeken. Het aanbrengen van een leuning bij het bruggetje
wordt nog bekeken. Het aanbrengen van speelvoorzieningen voor honden is niet
mogelijk. Daarvoor is geen budget beschikbaar. Een dergelijke voorziening moet
door de hondenbezitters zelf bekostigd worden maar Staatsbosbeheer is geen
voorstander van het aanleggen van speelvoorzieningen voor honden.
• De rood-witte borden bij verschillende duikers worden door het Hoogheemraadschap weggehaald.
• De ijsvogelwand in het Bentwoud is weer toegankelijk voor de ijsvogels.
• Er is subsidie verkregen voor het aanleggen van een vogelkijker.
• Er zijn behoorlijk veel reacties binnen gekomen op de door de Vrienden georganiseerde vogelwedstrijd. Op 8 oktober 2022 vindt de uitreiking van de prijzen in de
diverse categorieën plaats. Een uitnodiging voor het bijwonen van deze bijeenkomst wordt nog via het secretariaat aan de gebruikers gestuurd.
• Boswachters Jaap Meere en Christel van Leeuwen gaan de komende tijd naar de
regelgevende borden kijken en bezien of vervanging noodzakelijk is.
• Er zijn diverse excursies in voorbereiding:
- 25/9: roofvogel excursie
- 9/10: paddenstoelen excursie
- 22/10: kabouter dag
- 26/10: kabouter dag
- 29/10: nacht van de nacht
- 5/11: natuurwerkdag
• Er is sprake geweest van iepziekte in het Bentwoud. De zieke bomen zijn weggehaald.
• Er is geconstateerd dat de overlast door jongeren minder is geworden.
De secretaris merkt op dat aan de vrijwilligers is gevraagd om de graffiti op de stenen
wand in de Driehoek te verwijderen. Gebleken is dat die werkzaamheden door een professioneel bedrijf uitgevoerd moeten worden.
Martin Eelderink vraagt of er een nachtvlindertelling in het Bentwoud heeft plaatsgevonden.
Dick van Stegeren moet daar het antwoord op schuldig blijven.
4. Inbreng Gebruikers Bentwoud
De voorzitter stelt vast dat met betrekking tot de vragen van de hondenliefhebbers
Staatsbosbeheer bij het vorige agendapunt daar al een antwoord op heeft gegeven. Hij
verzoekt de secretaris om de door Staatsbosbeheer gegeven antwoorden te rapporteren
aan de vertegenwoordiger van de hondenbezitters.
Actiepunt: 22-019
De voorzitter geeft het woord aan Martin Eelderink. Martin geeft aan dat er een Stichting
is opgericht die verantwoordelijk wordt voor de mountainbike route in het Bentwoud. De
Stichting heeft inmiddels ook subsidie verkregen en enkele sponsors aangetrokken. Er is
een contract gesloten met een routebouwer die na een schouw een route gaat tekenen.
Daarna moet er een gesprek met Staatsbosbeheer plaatsvinden om definitieve afspraken
te maken over het realiseren van het traject.
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Ton Overtoom vraagt of de Stichting nog overweegt om het traject op een andere plaats
aan te leggen zoals in het advies over het Ontwikkelperspectief door de Vrienden van het
Bentwoud is geadviseerd.
Martin Eelderink antwoordt dat de Stichting het traject wil aanleggen in het deel van het
Bentwoud wat eerder ook is voorgelegd aan het Gebruikersplatform. Martin geeft aan dat
er diverse publicaties hebben plaatsgevonden rond het bekend maken van de oprichting
van de Stichting en de voornemens van de Stichting. Niet alles wat daarover is geschreven wordt door de oprichters met de schrijvers van die artikelen gedeeld.
Ton Homburg zegt dat in die publicaties staat dat het hier gaat om een stuk verwaarloosd natuurgebied. Hij zegt zich daar erg aan gestoord te hebben want daarvan is
geenszins sprake.
Martin Eelderink betreurt dat die uitspraken zijn gedaan maar beklemtoont dat deze niet
zijn geuit door de vertegenwoordigers van de Stichting. Er is gekozen voor een deel van
het Bentwoud waar geen paden zijn om de eventuele overlast naar andere gebruikers te
voorkomen.
5. Presentatie predatorenonderzoek door Bram Klinkhamer
Zie toegezonden onderzoek (GPB 22-37).
6. Advies Gebruikersplatform over het Ontwikkelperspectief Bentwoud
De voorzitter vraagt mevrouw Anneke Vonk-Noordegraaf (Staatsbosbeheer) een toelichting te geven op het tot nu toe verlopen traject.
Anneke Vonk-Noordegraaf zegt dat er in het najaar 2021 werksessies zijn geweest waar
de gebruikers de mogelijkheid hebben gehad om hun opvattingen over het toekomstige
Bentwoud met de onderzoekers te delen. Het conceptrapport is daarna met Staatsbosbeheer en de Provincie Zuid-Holland besproken en dat heeft geleid tot een eindversie die nu
op tafel ligt en waarover aan het Gebruikersplatform om advies is gevraagd.
Op 12 september 2022 is het bestuurlijk overleg voor de eerste keer bij elkaar geweest.
Zij heeft kennisgenomen van het voorlopige advies van het Gebruikersplatform. In de
bijeenkomst is duidelijk naar voren gekomen dat vanuit de visie van de Vrienden en het
Gebruikersplatform de natuurwaarde van het Bentwoud voorop staat terwijl er bij de betrokken bestuurders meer wordt gekeken naar een meer recreatief gebied. Dat levert dus
een spanning op waar bij de uitvoering van de nu te ontwikkelen uitvoeringsplannen rekening mee moet worden gehouden. Er is volgens Staatsbosbeheer een duidelijk kader
nodig waarbinnen de verschillende opvattingen uitgewerkt zouden kunnen worden.
Vooral met betrekking tot het zuidelijk deel van het Bentwoud is duidelijk dat de natuurwaarde daar hoog moet blijven en dat in dat gebied sprake moet zijn van extensieve recreatie. Het nu voorliggende Ontwikkelperspectief is richtinggevend en moet leiden tot
uitvoeringsprogramma waar ook de Vrienden en het Gebruikersplatform bij betrokken
zijn.
Ton Homburg vraagt in hoeverre de adviezen van de Vrienden en het Gebruikersplatform
verwerkt worden in het Ontwikkelperspectief.
Anneke Vonk-Noordegraaf zegt dat dat niet de bedoeling is. Het Ontwikkelperspectief is
zoals het is en de adviezen die nu zijn uitgebracht worden betrokken bij de uitvoeringsprogramma’s die opgesteld worden.
Ton Homburg zegt dat hij verbaasd is over deze aanpak. Er is bij het ontwikkelen van het
rapport duidelijk afgesproken dat de gebruikers over het concept nog hun zegge kunnen
doen. Dat is dus nu niet mogelijk omdat het Ontwikkelperspectief er als definitief stuk
ligt.
De secretaris is van mening dat het Gebruikersplatform een heel duidelijk advies heeft
uitgebracht waar het bestuurlijk overleg niet omheen kan. Niet voor niets wordt in het
advies benadrukt dat het bestuurlijk overleg tenminste twee keer per jaar met het Gebruikersplatform moet overleggen over het uitvoeringsprogramma van dat jaar. De winst
is dus te behalen uit de betrokkenheid van het Gebruikersplatform bij de uitvoeringsprogramma’s.
De voorzitter vult aan dat gewaarborgd moet worden dat het Gebruikersplatform invloed
kan uitoefenen op de verdere ontwikkelingen van het Bentwoud.
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Marjan Sieben vraagt of er inzicht te verkrijgen is in de financiering van het Bentwoud.
Wie draagt bij en voor welke kosten.
Anneke Vonk-Noordegraaf antwoordt dat er een nieuwe bestuursovereenkomst moet komen waar ook de financiering voor de komende jaren in geregeld wordt. Zij heeft de indruk dat voor de bestuurders dat een lastig vraagstuk is omdat het voorrang geven aan
de natuurwaarde ten opzichte van het recreatieve element op minder draagvlak kan rekenen bij een college en de gemeenteraad. Ook om die reden is het geven van een andere status aan het Bentwoud een lastig vraagstuk.
Marjan Sieben vraagt wanneer het Ontwikkelperspectief Bentwoud officieel gepubliceerd
wordt op de website van de Provincie. En ze vraagt over de door de Vrienden uitgebrachte advies en het nog uit te brengen advies door het Gebruikersplatform ook op de
website worden gepubliceerd.
Anneke Vonk-Noordegraaf zegt het verzoek aan de Provincie te zullen overbrengen.
Daarnaast kunnen de stukken op de website van het Bentwoud geplaatst worden.
De voorzitter concludeert dat het gewenst is dat het Ontwikkelperspectief en de uitgebrachte adviezen gepubliceerd dienen te worden zodat eenieder daarvan kennis kan nemen.
Kees Bot vraagt of de PIP voor de verlengde Bentwoudlaan nog gevolgen heeft voor het
Ontwikkelperspectief. In het PIP worden andere keuzes gemaakt die niet bekend waren
toen het Ontwikkelperspectief geschreven werd.
Anneke Vonk-Noordegraaf zegt dat het Ontwikkelperspectief blijft zoals het is. De gevolgen door de PIP hebben daar geen invloed meer op. Wel kan bij de uitvoeringsprogramma’s nog rekening worden gehouden met het PIP.
De voorzitter sluit de discussie af en vraagt of de gebruikers zich met het voorliggende
conceptadvies kunnen verenigen.
Vanuit de GMVC (Goudse Model Vlieg Club) wordt opgemerkt dat in het Ontwikkelperspectief op bladzijde 5 de GMVC nog wel vermeld staat maar niet meer op bladzijde 23.
Het lijkt er dus op dat de GMVC niet meer welkom is in het Bentwoud.
De secretaris zegt dat hij de reactie van de GMVC heeft gelezen en gezocht heeft op
welke wijze dat het beste in het advies zou moeten opgenomen. Daar is hij niet uitgekomen. Toch is deze opmerking van belang en zal deze alsnog aan het advies worden toegevoegd.
De voorzitter stelt vervolgens vast dat het advies van het Gebruikersplatform, met deze
aanpassing, door de gebruikers is goedgekeurd en als definitief advies aan de Provincie
verstuurd kan worden.
Anneke Vonk-Noordegraaf laat weten dat het Gebruikersplatform bij de verschillende uitvoeringsprogramma’s betrokken zal worden.
Actiepunt: 22-020
7. Actiepuntenlijst
De voorzitter stelt vast dat de actiepunten 22-013, 22-014, 22-015 zijn afgehandeld.
8. Vaststellen verslag van de bijeenkomst 19 mei 2022
Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen over de tekst en
inhoud van het verslag. Deze wordt dan ook vastgesteld.
9. Rondvraag
Gevraagd wordt om een andere verzending van omvangrijke stukken. Bijvoorbeeld door
middel van een link.
De secretaris zegt dat hij de documenten dan openbaar moet kunnen opslaan zodat de
gebruikers erbij kunnen. Echter daarvoor heeft hijzelf geen mogelijkheden.
10. Sluiting
Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering.
Zoetermeer, 20 september 2022.
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