Jaarverslag 2014
Het verenigingsjaar 2014 is de vereniging in haar nieuwe opzet van start gegaan. Een versterkt
bestuur met een nieuwe voorzitter en secretaris, die in personele unie deze rol ook vervullen in de
gebruikersgroep Bentwoud. En met aangepaste statuten, waardoor de vereniging meer het karakter
van een in rechtspersoon acterende Gebruikersgroep Bentwoud heeft gekregen. Dat is effectief
gebleken in het inbrengen van zienswijzen bij de bij het Bentwoud betrokken overheden, maar ook in
het overleg met ambtenaren.
De bestuurssamenstelling in het verenigingsjaar:
Siep Eilander – voorzitter
Robert Hagendoorn – secretaris
Harry Ramler – penningmeester
Ria van Diemen – communicatie
Het ledental van de vereniging groeide naar 31 leden. Naast leden die tevens lid zijn van de
Gebruikersgroep is ook een aantal belangstellenden en leden van de groep vrijwilligers van
Staatsbosbeheer voor het beheer van het Bentwoud lid geworden.
Er zijn 5 algemene vergaderingen gehouden op dezelfde data als de Gebruikersgroep vergadering.
Er is een besluit genomen om jaarlijks een bescheiden contributie van €10 te heffen ter dekking van
de bijdrage aan de kosten van de website.
Bereikte resultaten in 2014:
 Onze oproep aan de Provincie om de grootschalige boomkap langs de N209 / Hoefweg bij
Zoetermeer te voorkomen, heeft effect gehad. Van ambtelijke zijde is zeer constructief en
met begrip voor onze argumenten meegedacht. De gedeputeerde de Bondt heeft in
dezelfde geest hun advies gevolgd, waardoor zo’n 70% voor houtkap behoed werd.
 Er is via een open brief (met persbericht) bij de Stichting Kinderbomenbos en
Staatsbosbeheer aandacht gevraagd voor de vastgelopen aanleg ervan in het Bentwoud.
Dat heeft succes gehad. De partijen zijn tot een vergelijk gekomen en de uitvoering is
hervat.
 De zienswijzen en lobby’s m.b.t. de plannen voor de aanleg van de N207 Zuid door de
Oostrand van het Bentwoud beginnen effect te sorteren. Er hebben gesprekken
plaatsgevonden met projectleiders verkeersstudie N207 Zuid, de varianten m.b.t. de N207
Zuid en met de betrokken wethouders van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen voor de
N207 Zuid. Er is ook geparticipeerd in een bijeenkomst voor verontruste burgers en politici
m.b.t. de varianten voor de N207 Zuid. Gesprekken met leden van de coalitiepartijen in
Provinciale Staten worden ook begin 2015 gevoerd. Hoewel nog geen gelopen race, ziet het
er naar uit dat het over de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2015 wordt getild
en uit de plannen van de coalitiepartijen gaat.
 Er is alert gereageerd op het zogenaamde kwaliteitsplan richting stuurgroep Bentwoud. Dit
ter voorkoming van ongewenste “recreatie” activiteiten. Hoewel de aanvankelijke plannen
onuitvoerbaar bleken, zijn er nieuwe dreigingen in de vorm van een bijeenkomst waarin
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ondernemers worden uitgenodigd en een uitnodiging aan een recreatieschap om te gaan
participeren.
Er is ook alert gereageerd op plannen van een afdeling “wegen” van de Provincie voor een
weg door het Bentwoud achter de grondstukken van particulieren en bedrijfjes langs de
Hoogeveenseweg. Dit om het verkeer naar de rotonde bij de Gemeneweg te leiden. Dit was
niet afgestemd met de projectleiding Bentwoud en staat ook op zeer gespannen voet met
de aard van de bebouwing (voormalige boerderijen).
Er zijn voorbereidingen getroffen voor zienswijzen m.b.t. een MER voor de N207 Zuid en de
bestemmingsplanwijziging en mogelijke milieuvergunning voor een Composteringsbedrijf bij
de rotonde Hoogeveenseweg-Gemeneweg. Bij dit laatste is al vroegtijdig gewaarschuwd.

Bentwoud, 4 januari 2015
Aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van de Vereniging op 15 januari 2015
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