Gebruikersplatform Bentwoud

GPB 21-16
Verslag van de onlinebijeenkomst van het Gebruikersplatform Bentwoud
Datum: donderdag 18 maart 2021
Aanwezig: 22 deelnemers, 4 gasten
Afwezig: geen
1. Welkom, opening en ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom bij deze tweede
onlinebijeenkomst van het Gebruikersplatform Bentwoud. Hij heet daarnaast hartelijk
welkom Dustin Schouten en Donald Broekhuizen die voor een presentatie over de
horecaplannen zorg zullen dragen en Hans de Grooth en Martin Eelderink die hun
plannen met betrekking tot een MTB-route in het Bentwoud zullen uitleggen. De
voorzitter vraagt of er nog ingekomen stukken zijn.
De secretaris antwoordt dat er een brief ontvangen is van de gemeente Alphen aan den
Rijn inzake het bestemmingsplan voor de Hogeveenseweg 57, 59 en 87.
De voorzitter constateert dat deze brief later in de bijeenkomst besproken zal worden.
2. Ontwikkeling recreatieconcentratiepunt Bentpoort
De voorzitter geeft het woord aan Dustin Schouten en Donald Broekhuizen. Dustin en
Donald introduceren zich bij de deelnemers en geven aan de hand van een presentatie
uitleg van hun plannen om in het project Bentpoort de horeca voor hun rekening te
nemen. Zij leggen uit dat het hun bedoeling is om via deze bijeenkomst input te
verkrijgen over wat de wensen, opvattingen en ideeën zijn van de gebruikers van het
Bentwoud. Zo hebben ze inmiddels bij parkeerplaats Noord een mogelijkheid gecreëerd
om een vragenlijst in te vullen waarin bezoekers van het Bentwoud kunnen aangeven
hoe zij tegen een horecavoorziening aan kijken. De plannen met betrekking tot de horeca
worden samen met het hoveniersbedrijf van der Spek ontwikkeld. Er wordt gedacht aan
een grote parkeerplaats voor zowel het hoveniersbedrijf als voor de horeca en daarbij
wordt nagedacht op welke wijze de bezoekers daarvan gebruik kunnen maken. Dat zal in
het weekend anders zijn dan door de weeks.
Op dit moment vinden er nog gesprekken plaats met de gemeente Alphen aan den Rijn
over de noodzakelijke ontsluiting van het terrein van het hoveniersbedrijf Hoe het terrein
met de horeca precieus wordt ingericht is daar ook van afhankelijk.
Vooral nu is het belangrijk om input vanuit de gebruikers te krijgen zodat de inrichting
van de horeca aansluit bij de wensen en opvattingen van de gebruikers en de bezoekers.
Dergelijk input kan gedaan worden via: www.bitly.com/horecabentwoud of per mail:
bentpoort@gmail.com.
John van Eijk vraagt of deze horecavoorziening vergelijkbaar is of groter wordt met de
Landwinkel bij Benthuizen.
Dustin Schouten antwoordt dat eerder gedacht moet worden aan de grote van de
horecavoorziening Waterfront bij de Vlietlanden.
Ton Overtoom wijst erop dat er bij parkeerplaats Noord een fietspad ligt dat gaat
conflicteren met de ontsluitingsweg die het hoveniersbedrijf wil. Daar moet een goede
oplossing voor komen.
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Frank van Aken vraagt of de horecaondernemers gedachten hebben om op termijn de
horecagelegenheid verder uit te breiden.
Donald Broekhuizen antwoordt dat de omvang c.q oppervlakte van de horeca bepaald
wordt door de gemeente Alphen aan de Rijn en gezien het beschikbare terrein beperkt
zal blijven.
Boukelien Bos (SBB) zegt dat er door Dustin en Donald eerder is ingeschreven op de
uitvraag van Staatsbosbeheer inzake het te ontwikkelen recreatieconcentratiepunt
parkeerplaats West en dat bij die uitvraag ook aan de orde is geweest het combineren
van horeca met andere activiteiten zoals het organiseren van puzzeltochten, minigolf etc.
In hoeverre wordt ook bij dit recreatieconcentratiepunt daarover gedacht?
Dustin Schouten antwoordt dat daar zeker over wordt nagedacht en dat dergelijke
voorzieningen zeker tot de mogelijkheden behoren. Bentpoort moet juist een
aantrekkelijke ingang zijn voor bezoekers om het Bentwoud regelmatig te bezoeken.
Wijnand Goudzwaard vraagt of er ook contact is geweest met andere ondernemers die
langs het Bentwoud gevestigd zijn zoals de theetuin van “Gewoon bij Winny” en of dit
wellicht leidt tot een vorm van samenwerking?
Dustin Schouten antwoordt dat er nog geen contact is geweest maar dat dat zeker tot de
mogelijkheden behoort. Daarnaast zegt Dustin dat er bij de verdere ontwikkeling ook
wordt gekeken naar de mogelijkheden om stageplaatsen aan te bieden, leer- en
opleidingstrajecten of werken met groepen met een beperking. De horecaondernemers
willen zich maatschappelijk betrokken opstellen en naar de bezoekers en gebruikers laten
zien dat hun horecagelegenheid past bij en respect heeft voor het Bentwoud. Laura de
Vrueh (PZH) vraagt of het beoogde parkeerterrein openbaar toegankelijk wordt?
Dustin Schouten antwoordt dat er sprake is van 120 plekken en dat het openbaar zijn
afhangt van de mening van de gemeente Alphen aan den Rijn en de Provincie Zuid
Holland. De parkeerplaats maakt onderdeel uit van de infrastructuur van het
hoveniersbedrijf van der Spek. Dus doordeweeks staan er auto’s van werknemers van
het hoveniersbedrijf maar dat geldt dus niet voor het weekend. Een en ander moet nog
nader besproken worden.
Siep Eilander zegt dat er ook nog een ander plan op tafel ligt bij de gemeenteraad van
Alphen aan den Rijn van een ondernemer die naar de toegang tot parkeerplaats Noord
een composteerinrichting wil realiseren. Daarover is recentelijk ook een brief van de
gemeente ontvangen. Een dergelijke installatie wordt in ieder geval niet als wenselijk
gezien door de Vrienden van het Bentwoud en ook door andere betrokkenen bij het
Bentwoud. Siep vindt dat we er ons hoe dan ook tegen moeten blijven verzetten.
Donald Broekhuizen zegt dat het vanuit de positie van de horecaondernemers moeilijk te
beantwoorden is of dit tot overlast aanleiding kan geven.
Wijnand Goudzwaard zegt dat deze composteerinstallatie een voorgeschiedenis kent
waar de gemeente Alphen aan den Rijn behoorlijk mee in zijn maag zit.
Pieter van Dijk vraagt of Staatsbosbeheer nog steeds voornemens is om bij het beoogde
recreatieconcentratiepunt Oost ook horeca te realiseren?
Boukelien Bos antwoordt dat er in de oorspronkelijke opzet van het Bentwoud sprake was
van drie recreatieconcentratiepunten. We praten echter nu over een concrete invulling
van parkeerplaats Noord. De andere locaties West en Oost zijn nu niet in beeld. Wellicht
in de toekomst maar dat zal de tijd leren.
Rob van Daalhoff laat weten dat de ontwikkeling van een horecavoorziening bij
parkeerplaats Noord een goed initiatief is dat van harte ondersteund wordt.
Waldo van Zuylen sluit zich hierbij aan.
De voorzitter dankt Dustin en Donald voor hun aanwezigheid en presentatie. We worden
graag op de hoogte gehouden van de verdere voortgang van dit initiatief. Hij vraagt om
de presentatie aan de secretaris te sturen zodat deze onder de gebruikers verspreid
wordt. Dat wordt toegezegd.
Actiepunt: 21-007
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PAUZE
3. MTB Groep Bentwoud
De voorzitter verwelkomt Hans de Grooth en Martin Eelderink en verzoekt hen een
toelichting te geven op het initiatief om in het Bentwoud een MTB-route aan te leggen.
Hans en Martin nemen het woord en geven aan dat het aanleggen van een MTB-route
voor gebruikers en bezoekers van het Bentwoud tot zorgen leidt. Wij hebben aangegeven
dat de toename van MTB érs in combinatie met het ontbreken van mogelijkheden tot
conflicten kan leiden. Ook de berichtgeving in de media wijzen erop dat er spanningen
kunnen ontstaan. Hans en Martin zijn zich daarvan bewust en willen daarom zo goed
mogelijk omgaan met de opvattingen, wensen en zorgen van de gebruikers en
bezoekers. Om zo tot een breed gedragen initiatief te komen. Aan de hand van een
presentatie geven zij inzicht in hun initiatief. Duidelijk is dat de belangstelling voor
fietsen enorm toe neemt. Onder andere door het corona virus. Ook de belangstelling voor
het offroad fietsen neemt toe en daarvoor wordt gezocht naar mogelijkheden omdat ook
in het Bentwoud mogelijk te maken. Het initiatief van MTB Bentwoud heeft tot doel om
een parcours te realiseren dat familievriendelijk is en niet extreem competitief.
Daarnaast moet het een aanvulling zijn op bestaande MTB-routes en vooral ook gericht
zijn op het ontwikkelen van vaardigheden om offroad te kunnen fietsen. MTB Bentwoud
is een samenwerking aangegaan met de Zoetermeerse Toervereniging die een MTBsectie heeft maar niet over voorzieningen beschikt om jeugdigen in het veld
vaardigheden te leren. Daar zou dit initiatief een antwoord op kunnen zijn. MTB
Bentwoud heeft ook nagedacht over het onderhoud van een dergelijk parcours en wil het
maatschappelijk aspect inrichten door bijvoorbeeld een samenwerking met Rijnvicus of
Promen voor het onderhoud aan te gaan. MTB Bentwoud is zich bewust dat het
onderhoud door hun zelf bekostigd moet worden en dus een belangrijk onderdeel van de
uiteindelijke plannen.
Hans en Martin leggen uit dat ze bij het zoeken naar een geschikte locatie gekeken
hebben waar zij voor de minste overlast zorgen als het gaat om het kruisen van
wandelpaden, fietspaden, struinroutes, paardenroutes etc. En ook of de route
gemakkelijk te bereiken is. De optie die zij nu beogen is het terrein dat ligt bij
parkeerplaats West tussen het kabouterbos en de N 209 alsmede te stuk aan de andere
kant van de N 209 en de hsl-lijn. Hans en Martin vragen de gebruikers te reageren op
hun ideeën.
Ton Homburg deelt mee dat er in het verleden geen echte plannen voor een MTB-route in
het Gebruikersplatform zijn besproken. Dat heeft onder andere te maken met het
bekostigen van het onderhoud. Hetgeen zich nu ook voor doet bij de plannen rond een
paardenroute in het Bentwoud. Het onderhoud blijkt uiteindelijk het struikelblok te zijn
bij het verwezenlijken van de plannen.
Rob van Daalhoff vraagt of de initiatiefnemers ook aan andere locaties hebben gedacht.
Bijvoorbeeld bij Bentwoud Oost waar ook al andere sporten aanwezig zijn. En hij vraagt
hoe het zit met de handhaving rond een MTB-route.
Hans de Grooth zegt dat we open staan voor andere locaties, maar dat niet alles daar
voor geschikt is. Bijvoorbeeld vanwege regelgeving voor de modelvliegclub of de
ondergrond dan wel andere activiteiten (zoals in het kinderbos). Ook is er contact
geweest met andere gebruikers van het Bentwoud waaronder de modelvliegclub. Zij
hebben aangegeven dat, in verband met de veiligheid, rekening met hen gehouden moet
worden bij het bepalen van een parcours. In reactie op de vraag rond de handhaving
zegt Hans dat er vooral gaat om mountainbikes discipline bij te brengen en welke
gedragsregels zij dienen te hanteren om geen overlast te veroorzaken zodat ingrijpen op
ongewenste ontwikkelingen niet nodig is.
De secretaris geeft aan dat de beoogde locatie wel een bijzondere locatie is waar een
ijsvogelwand is geplaatst en waar in 2020 een behoorlijk stuk terrein met nieuwe bomen
en struiken is ingeplant. Daarnaast moet je van het ene stuk terrein naar het andere stuk
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via een brug die intensief wordt gebruikt door fietsers en wandelaars. Dat kan voor
complicaties zorgdragen.
Cor Groenendijk vindt dat de uitleg veel duidelijk maakt en dat zijn aanvankelijke scepsis
toch wat is bijgesteld nu ook duidelijk is welke uitgangspunten gehanteerd worden en
wat een mogelijke locatie zou kunnen zijn. Hij stelt voor, wanneer daartoe weer de
mogelijkheden zijn, samen met een delegatie van de gebruikers in het Bentwoud te gaan
kijken naar mogelijke locaties. Hij is er een voorstander van om samen op te trekken
zodat er meer kennis en begrip over het initiatief ontstaat.
Hans de Grooth geeft aan een voorstander te zijn van deze aanpak. Hij zegt dat MTB
Bentwoud vooral kiest voor een aanpak waarbij de jeugd getraind wordt en daarbij ook
respect houdt voor de natuur. Het traject moet dus niet te uitdagend zijn maar vooral
alle aspecten van het mountainbiken in zich hebben zodat het een aanvulling is op
andere trajecten.
Wijnand Goudzwaard wijst erop dat een uiteindelijke locatie ook goed bereikbaar moet
zijn voor hulpdiensten. Daarom valt te overwegen om een dergelijke route aan te leggen
bij andere sportaccommodaties zoals bijvoorbeeld in het oostelijk deel van het Bentwoud.
Siep Eilander zegt dat hij de mening van Cor Groenendijk deelt. De voorlopig aangegeven
locatie is niet slecht gekozen. Hij is er een voorstander van om over het initiatief te
blijven praten. Hij is wel van mening dat voorkomen moet worden dat mountainbikers,
vanuit de route, verder het Bentwoud in gaan trekken. De uiteindelijke locatie moet niet
een dergelijk effect hebben.
Marjan Sieben vraagt hoe men tot dit initiatief is gekomen.
Hans de Grooth zegt dat uit zijn ervaring als mountainbiker en uit zijn contacten
gebleken is dat de behoefte aan routes groot is. De coronapandemie verstrekt dat nu nog
meer. Maar is niet het uitgangspunt geweest voor het initiatief.
Kees Bot vraagt of er op de route ook wedstrijden georganiseerd worden. En hij vraagt of
het parcours openbaar is.
Hans de Grooth antwoordt dat er geen wedstrijden worden georganiseerd en dat het
parcours voor iedereen toegankelijk is.
Ton Overtoom constateert dat steeds meer mountainbikers kiezen voor elektrische
ondersteuning waardoor de fietsen steeds sneller worden. Hoe kun je problemen
daardoor voorkomen?
Hans de Grooth zegt dat de fietsen met een extreem hoog koppel inderdaad een
ongewenste ontwikkeling is en dat daar door MTB Bentwoud beleid op moet worden
ontwikkeld om het gebruiken van een fiets met dergelijke ondersteuning op dit parcours
onmogelijk te maken. Er is aangegeven dat er een probleem is met het enorme koppel
van ebikes icm noppenbanden op een zachte ondergrond. We hebben aangegeven dat we
daar een oplossing voor moeten zoeken maar daar nog geen antwoord op hebben.
Waldo van Zuylen wijst erop dat het nu aangegeven gebied een rustig gebied is waardoor
zich hier veel vogels ophouden. Daar moet goed rekening mee worden gehouden.
De voorzitter stelt vast dat er inhoudelijk behoorlijk over het initiatief gesproken is en dat
vooral duidelijk is dat het gaat om een initiatief. Nog niets staat vast ook niet wat betreft
de locatie. Inzichtelijk is welke criteria de initiatiefnemers als uitgangspunt hanteren bij
het verder uitwerken van hun initiatief. Dat zal verder in samenwerking moeten gaan
met Staatsbosbeheer en ook vanuit het Gebruikersplatform zijn vertegenwoordigers
bereid om in het veld mee te kijken en mee te denken over mogelijke geschikte locaties.
De voorzitter verzoekt Staatsbosbeheer om dit verder ter hand te nemen.
Hans de Groot nodigt een ieder om mee te denken, direct contact met ons op te nemen
bij nadere vragen alsmede het voornemen om co-creatiesessies te organiseren
Actiepunt: 21-008
Hans de Grooth en Martin Eelderink danken het Gebruikersplatform voor de mogelijkheid
om uitleg te mogen en kunnen geven over het initiatief. Zij zullen de presentatie aan de
secretaris sturen die deze dan onder de gebruikers kan verspreiden.
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Actiepunt: 21-009
4. Mededelingen van en vragen aan Staatsbosbeheer
Boukelien Bos deelt mee dat twee collega’s bij deze onlinebijeenkomst aanwezig zijn in
verband met het feit dat Boukelien op termijn zich terugtrekt uit het project Bentwoud.
Aan deze bijeenkomst nemen Kees van Vliet (manager) en Dick van Stegeren
(boswachter publiek) deel. Boukelien legt uit dat beiden ook werkzaam zijn in de
Rottemeren en dat taken van haar deels worden overgenomen door Kees van Vliet en
deels door Dick van Stegeren. Dick van Stegeren zal daarbij samenwerken met Jonathan
Leeuwis die zich vooral gaat richten op de jeugd.
De voorzitter dankt Boukelien voor de uitleg en heet de heren Van Vliet en van Stegeren
van harte welkom. Hij rekent op een goede en constructieve samenwerking.
De voorzitter vraagt vervolgens om een nadere toelichting op de werkzaamheden aan de
watergangen in de Driehoek.
Jaap Meere (SBB) zegt dat het Hoogheemraadschap geconstateerd heeft dat in de
Driehoek een aantal watergangen te klein zijn om het water goed te kunnen afvoeren.
Aan Staatsbosbeheer is meegedeeld dat deze watergangen vervangen worden. Daarbij
heeft het Hoogheemraadschap te laat aan Staatsbosbeheer mededeling gedaan wanneer
met het werk gestart zou worden. Staatsbosbeheer was dus onaangenaam verrast dat
het werk al was begonnen en zij daar ook geen mededeling over heeft kunnen doen
richting het Gebruikersplatform en de bewoners in de omgeving van de Driehoek. De
werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels afgerond. Hier en daar moeten paden en
wegen nog hersteld worden en ook de nieuwe buizen moeten nog afgewerkt worden. Er
is daarbij overigens gekozen voor duurzaam materiaal in plaats van standaard buizen.
Rob van Daalhoff dankt Jaap Meere voor de snelle reactie die hij heeft gegeven op
vragen van de Vrienden van het Bentwoud rond deze waterwerken in de Driehoek.
Daarnaast vraagt hij aandacht voor de greppels die in de Driehoek zijn aangebracht.
Deze leveren op sommige plaatsen wat onveilige situaties op.
Jaap Meere zegt daarnaar te zullen kijken. De greppels zijn aangelegd om de
wateroverlast in de Driehoek te bestrijden.
Pieter van Dijk zegt dat ook in andere delen van het Bentwoud sprake is van
wateroverlast.
Jaap Meere zegt dat dat klopt. Wateroverlast doet zich voor in het gehele Bentwoud. Een
en ander wordt nu in kaart gebracht en stukje voor stukje wordt getracht dit verder op te
lossen. Zo wordt in het najaar 2021 de situatie aan de Oostkant van het Bentwoud
bekeken en worden daar maatregelen getroffen. Dat zal ook voor andere delen van het
Bentwoud gelden. De bedoeling is dat de wateroverlast het op de Bentwoud kaart wordt
ingetekend en vandaar uit een plan wordt gemaakt om de wateroverlast te bestrijden.
Boukelien Bos deelt mee dat recentelijk verschillende natuurorganisaties aandacht
hebben gevraagd voor meer respect voor de natuur nu, gedurende corona tijd, de druk
op de natuurgebieden aanzienlijk toeneemt. Deze campagne “De kraamkamer van de
natuur” is ook door Jonathan Leeuwis op diverse media waaronder TV West onder de
aandacht gebracht van de bezoekers van het Bentwoud.
5. Vragen en opmerkingen Gebruikers Bentwoud
• Toelichting op voorstel inzake ovale rotonde De
voorzitter vraagt Kees Bot een toelichting te geven.
Kees Bot legt, aan de hand van een tekening (GPB 21-04), uit waarom het beter is om
een ovale rotonde aan te leggen dan in dit deel van het Bentwoud te kiezen voor drie
rotondes zoals de Provincie wil. Dat heeft onder andere te maken met het concentreren
van het recreatieconcentratiepunt aan de westzijde van de Verlengde Bentwoudlaan.
Terwijl er veel beter voor gekozen kan worden omdat recreatieconcentratiepunt aan de
oostzijde van de weg aan te leggen. Er is op verschillende manieren geprobeerd om bij
de Provincie hiervoor aandacht te krijgen maar tot nu toe kiest de Provincie voortdurend
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voor de westzijde. Ook onder andere doordat de Provincie stelt dat het wens is van
Staatsbosbeheer.
Boukelien Bos laat duidelijk weten dat Staatsbosbeheer diverse malen aan de Provincie
heeft laten weten juist voor de oostkant te kiezen maar kennelijk heeft de Provincie daar
geen oren naar en houdt ze vast aan haar standpunt dat het recreatieconcentratiepunt
aan de westzijde moet komen. Boukelien zegt wel dat de keuze voor oost gekoppeld is
aan de aanwezigheid van een toegangsmogelijkheid naar het Bentwoud.
De secretaris zegt dat het voorstel voor een ovale rotonde op de agenda is geplaatst om
te bepalen of het Gebruikersplatform Bentwoud door middel van een schriftelijke reactie
aan de Provincie kenbaar moet maken dat wij hier een voorstander van zijn.
Laura de Vrueh (PZH) vraagt Kees Bot de tekening en het voorstel aan haar te sturen. Zij
zal dan deze voorleggen aan de projectleider.
Kees Bot zegt dat toe.
De voorzitter constateert dat er onder het Gebruikersplatform Bentwoud draagvlak is
voor deze oplossing. Hij vraagt Laura de Vrueh naar het Gebruikersplatform aan te geven
of een schriftelijke reactie richting de Provincie noodzakelijk is om bij de Provincie druk
op de ketel te houden om serieus naar dit voorstel te kijken. Dat wordt toegezegd.
Actiepunt: 21-010
6. Mededelingen
De secretaris geeft aan dat er een mogelijkheid is om een petitie te ondertekenen die
door bewoners van Moerkapelle is aangelegd om te protesteren tegen het voornemen
van het recreatieschap Rottemeren om aan de oostzijde het Verlengde Molengangenpad
aan te leggen. Vanwege de vele uitritten bij de woningen wordt het te gevaarlijk geacht
om daar een fietspad aan te leggen die voor een verbinding moet zorgen tussen de
Rottemeren en het Bentwoud.
De voorzitter constateert dat het de individuele gebruikers de mogelijkheid biedt om de
petitie te ondertekenen maar dat hierin geen rol is weggelegd voor het
Gebruikersplatform Bentwoud.
Siep Eilander zegt dat er grote behoefte is aan wandelpaden tussen het Bentwoud en de
Rottemeren. Ook daar zou naar moeten worden gekeken.
Wijnand Goudzwaard wijst erop dat er onlangs, in opdracht van de Provincie, een
verkenning heeft plaatsgevonden waarbij onderzocht wordt wat in dit gebied wel of niet
gewenst is. Daarover zijn verschillende stakeholders voor benaderd en daar is binnenkort
een rapport van te verwachten.
Boukelien Bos geeft aan dat het rapport er nu snel aankomt en ook met het
Gebruikersplatform Bentwoud besproken kan worden. Daar worden ook de diverse
bestaande en mogelijke verbindingen in aangegeven.
7. Actiepuntenlijst Akkoord.
8. Vaststellen verslag bijeenkomst 21 januari 2021
Akkoord.
9. Rondvraag
De voorzitter constateert dat het Gebruikersplatform Bentwoud de mogelijkheid heeft om
schriftelijk te reageren op het door de gemeente Alphen aan den Rijn voorgestelde
bestemmingsplan Hogeveenseweg 57, 59 en 87. Het gaat om het geven van
toestemming voor een composteerinstallatie.
Siep Eilander zegt dat de Vrienden van het Bentwoud al schriftelijk hebben gereageerd en
zal aan de secretaris de brief toezenden.
De secretaris zegt dat hij de brief zal verspreiden en dat het logisch is dat het
Gebruikersplatform Bentwoud zich daarbij aansluit zoals dat in het verleden bij een
iedere brief ook al is gebeurd.
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De voorzitter stelt vast dat dit een goede aanpak is mede gezien het feit dat deze
composteerinstallatie vlakbij Bentpoort is voorzien en niet bepaald voor een positieve
entree naar het Bentwoud zal zorgdragen.
10. Sluiting
De voorzitter deelt mee dat dit zijn laatste vergadering is die hij zal voorzitten. Dat wil
niet zeggen dat hij niet bij de eerstvolgende vergadering aanwezig is. Maar zoals ook al
in de vorige onlinebijeenkomst is meegedeeld zal het voorzitterschap worden
overgenomen door Frank van Aken en het is dan ook de bedoeling dat hij de bijeenkomst
in mei voorzit.
Vervolgens dankt de voorzitter eenieder voor zijn of haar aanwezigheid of inbreng en
sluit hij vervolgens de vergadering.
Zoetermeer, 24 maart 2021.
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