Convenant Gebruikersplatform Bentwoud met Staatsbosbeheer
Achtergrond

In 2009 heeft de Provincie Zuid-Holland een gebruikersgroep voor het Bentwoud ingesteld die naar
de opvatting van alle betrokkenen een gewaardeerde functie vervult.
Per 1 juni 2016 is de basisinrichting van het Bentwoud gereed. Het Bentwoud is eigendom van de
Provincie Zuid Holland en Staatsbosbeheer. In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Bentwoud,
getekend op 17 februari 2015, erkennen beide partijen de verantwoordelijkheid voor het beheer,
het onderhoud en de doorontwikkeling van het Bentwoud. Zij geven aan samen op te trekken in
het Bentwoud. In de overeenkomst is afgesproken dat Staatsbosbeheer de coördinator is voor het
beheer, en daarnaast de doorontwikkeling van het gehele Bentwoud als taak heeft toebedeeld
gekregen. Ook is afgesproken dat het onderhoud en de realisatie worden uitgevoerd door derden.
Voor de dagelijkse uitvoering van de samenwerking is een regiegroep ingesteld die onder
verantwoordelijkheid van het bestuurlijk overleg valt. Het bestuurlijk overleg is opgericht in 2013
en bestaat uit De Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap van Rijnland,
de Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Waddinxveen.
In bijlage 5 bij de SOK is een lijst met werkzaamheden opgenomen. Daarin staat dat
Staatsbosbeheer verantwoordelijk is voor het onderhouden van de operationele contacten met
gebruikers en omwonenden.

Staatsbosbeheer vult deze taak onder andere in met de voortzetting van de gebruikersgroep die de
naam Gebruikersplatform Bentwoud heeft gekregen.

Tegen deze achtergrond hebben de deelnemers aan het Gebruikersplatform Bentwoud en
Staatsbosbeheer – hierna ook te noemen: partijen - gemeend dat het goed is hun samenwerking
als volgt in een convenant te beschrijven.
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Doelen en taken gebruikersplatform

Hoofddoel van het Gebruikersplatform Bentwoud is te komen tot inrichting, gebruik en beheer van
het Bentwoud, op zo’n manier dat het gebied zo goed mogelijk is afgestemd op de wensen van de
gebruikers via maximale participatie van omwonenden en gebruikers.
Het succes van het Gebruikersplatform Bentwoud berust op een combinatie van drie factoren:
meedenken over (door)ontwikkeling, organiseren van activiteiten en het bouwen aan een sociaal
Bentwoud-netwerk. Die combinatie willen partijen behouden.

Dit uit zich in de volgende activiteiten:
1. vertegenwoordigen van een verscheidenheid aan gebruikers met uiteenlopende interesses
(verschillende soorten gebruik) en op basis hiervan gevraagd en ongevraagd adviseren aan
Staatsbosbeheer als eerste aanspreekpunt voor beheer en inrichting Bentwoud en aan
andere relevante overheden;
2. voelspriet en klankbord zijn voor overheden;
3. meedenken over beheer en doorontwikkeling;
4. het (meehelpen) organiseren van op gebruikers gerichte activiteiten;
5. visitekaartje zijn van en ambassadeur zijn voor het Bentwoud;
6. informatie verzamelen en verspreiden van en naar de omgeving;

Het gebruikersplatform is niet een besluitvormend orgaan, maar een faciliteit voor open
informatieuitwisseling en gedachtenvorming over (de ontwikkeling van) het Bentwoud. Daarmee is
het bij uitstek ook een groep waar beleidsmakers draagvlak, uitvoerbaarheid en haalbaarheid van
plannen kunnen peilen.
Onderwerpen waarover het Gebruikersplatform zich buigt, zijn in elk geval:
1. Beheer
2. Natuurwaarde
3. Recreatie
4. Toegankelijkheid, veiligheid, handhaving
5. Doorontwikkeling
6. Activiteiten
7. PR, communicatie
8. Kennis en informatie

Teneinde de taken ten aanzien van informatieverspreiding, visitekaartje zijn, PR, communicatie,
kennis en informatie goed te kunnen vervullen maken Staatsbosbeheer en de deelnemers aan het
Gebruikersplatform nadere afspraken over het gezamenlijk in stand houden van een website die
brede informatieverstrekking en dialoog over het Bentwoud mogelijk maakt.

2

Samenstelling: open benadering

Het Gebruikersplatform is ruim en pluriform opgezet en representatief voor grote groepen
gebruikers in de directe omgeving van het Bentwoud, maar heeft ook oog voor gebruikers in de
wijdere omgeving. De diversiteit aan interesses en gebruikstypes is in het Gebruikersplatform
vertegenwoordigd.
Partijen gaan uit van ongeveer de omvang zoals die zich de afgelopen zeven jaar heeft ontwikkeld,
waarbij voor elke grotere groep belangstellingen/interesses ten minste een eerste en een tweede
vertegenwoordiger aanwezig is. Dit betekent in de praktijk een groep van maximaal 40 personen.
Indien zou blijken dat deze open benadering tot structureel grotere aantallen leidt, of tot
ongewenste dominantie van bepaalde soorten gebruik, dan zullen partijen zich beraden.
Rol en positie van het Gebruikersplatform Bentwoud

Het Gebruikersplatform opereert zelfstandig en onafhankelijk. Het krijgt geen opdracht mee van de
overheid en behoeft ook geen verantwoording af te leggen. Het Gebruikersplatform krijgt geen
budget mee, maar Staatsbosbeheer zal het platform faciliteren in de vorm van vergaderfaciliteiten
(zaalhuur, catering e.d.).

Het Gebruikersplatform heeft geen formele zeggenschap, maar ontleent zijn gezag aan de
pluriforme samenstelling, kennis van het gebied, de relatie met de omgeving en aan doordachte en
evenwichtige adviezen.
Rol en positie van de overheden

Naast Staatsbosbeheer – het eerste aanspreekpunt van het Gebruikersplatform en vast aanwezig
bij de bijeenkomsten – is de aanwezigheid en inbreng van de relevante overheden in de
bijeenkomsten voor een goede dialoog gewenst.

Gebruikersplatform en Staatsbosbeheer zullen betrokken overheidspartijen verzoeken bij de
bijeenkomsten van het platform aanwezig te zijn en daar vragen te beantwoorden en uitleg te
geven over zaken die op dat moment relevant zijn. Het Gebruikersplatform zal dit bevorderen door
een voor de overheden interessante en uitnodigende agendering van onderwerpen.
Staatsbosbeheer zal relevante informatie die zij van andere overheden ontvangt delen met het
Gebruikersplatform.

De deelnemers aan het platform zullen Staatsbosbeheer informeren over relevante ontwikkelingen
die zij via hun achterban of andere kanalen vernemen. Via het platform worden gebruikers in de
gelegenheid gesteld om mee te denken in uitwerking van plannen die van invloed zijn op het
Bentwoud en waarin Staatsbosbeheer een rol heeft..
Staatsbosbeheer zal de adviezen van het Gebruikersplatform gebruiken om het beleid mede vorm
te geven en zal te allen tijde gemotiveerd antwoord geven op vragen en adviezen van et
GebruikersplatformTevens zal Staatsbosbeheer het advies van het Gebruikersplatform bij
overleggen met andere overheidspartijen inbrengen. Het staat het Gebruikersplatform vrij
vertegenwoordigers af te vaardigen naar overleggen met andere partijen en overheden om daarin
adviezen te verstrekken vanuit het oogpunt van de (pluriforme) gebruikers. Deze
vertegenwoordigers informeren het Gebruikersplatform over hun inbreng en resultaten.
Staatsbosbeheer maakt zich sterk om vertegenwoordigers van het Gebruikersplatform te laten
aansluiten bij overleggen met andere partijen en overheden.
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