Benthuizen, 27 december 2021

Aan:

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland
t.a.v. gedeputeerden mevrouw Koning en de heer Potjer

Onderwerp: bescherming natuurwaarde Bentwoud
Geachte mevrouw Koning en meneer Potjer,
Met deze brief richten we ons tot u met vragen die bedoeld zijn om duidelijkheid te krijgen over de
natuurwaarde van het Bentwoud en de bescherming daarvan.
In de bijeenkomst van het Gebruikersplatform Bentwoud van 18 november jl. is gebrainstormd over
toekomstontwikkeling van het Bentwoud. Een vertegenwoordiger van uw College heeft daarin
desgevraagd aangegeven, dat de provincie het Bentwoud heeft gedefinieerd als: “een beschermd
recreatiegebied met een hoge natuurwaarde”. Door de gebruikers van bovenvermeld Platform is
vervolgens gevraagd, wat dit nu precies betekent.
Hierop is het volgende antwoord gekomen:
“Het Bentwoud is door de provincie beschermd als openbaar toegankelijk recreatiegebied en is
opgenomen op de recreatiekaart bij de provinciale Omgevingsverordening.
Nieuwe Ontwikkelingen worden getoetst aan onder andere de volgende criteria:
- de ontwikkeling mag geen beperking opleveren voor de openbare toegankelijkheid van het
gebied, rekening houdend met het huidige gebruik van het gebied;
- de ontwikkeling gericht is op de vergroting van de diversiteit en de kwaliteit van het
recreatiegebied en ook de recreatieve waarde van het gebied zal versterken;
- de ontwikkeling past bij de uitstraling en het recreatieve gebruik van het gebied.”
Dit leidt ons tot het stellen van een aantal vragen.
Vraag 1. Kunt u ons aangeven wat de term ‘een beschermd recreatiegebied met een hoge
natuurwaarde’ precies inhoudt en dan met name waar de bescherming van de 'hoge natuurwaarde'
uit bestaat?
Vraag 2. Kunt u aangeven waarom enerzijds gesproken wordt van “een beschermd recreatiegebied
met hoge natuurwaarde” terwijl anderzijds in de provinciale omgevingsverordening ‘Nieuwe
Ontwikkelingen’ de focus slechts gericht is op recreatie?
Het gebied van het Bentwoud ligt in twee gemeenten te weten: Alphen aan den Rijn en
Waddinxveen. Bestemmingsplan-/omgevingsplan-technisch is het volgende ruimtelijke plan van
toepassing: Beheersverordening Bentwoud 2018 (geldend vanaf 19-07-2018 tot op heden). Hierin
wordt verwezen naar het bestaande bestemmingsplan CO2 distributienetwerk Bentwoud. De Regel
voor wat betreft de 'Natuurwaarde' luidt al volgt:
“De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- bosgebied;
- gras- en ruigtegebieden;

- beheer door begrazing;
- het behoud en ontwikkeling van de actuele en potentiële natuur- en landschapswaarden;
- tijdelijke opslag van bagger als gevolg van normaal onderhoud en beheer;
alsmede voor:
- water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater.”
Het vorenstaande wordt in de toelichting nader omschreven als volgt:
“Artikel 2.1 Huidig gebruik
Het plangebied beslaat voornamelijk gronden die oorspronkelijk een agrarisch gebruik kenden. Met
de vaststelling van het bestemmingsplan 'Bentwoud' hebben deze gronden voornamelijk een
recreatief karakter gekregen. Deze gronden zijn voor een klein gedeelte bestemd als 'Dagrecreatieve
doeleinden' en voor het grootste gedeelte als 'Recreatiebos' en 'Natuurbos' en zijn onder andere
bedoeld voor de ontwikkeling van bosgebied, gras- en ruigtegebieden en kleinschalige dagrecreatieve
voorzieningen.”
Vraag 3. Hoe denkt u de in de Beheersverordening Bentwoud 2018 genoemde natuuraspecten te
beschermen en te ontwikkelen?
Verder is in de beleidsregel 'Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid Holland' het
Compensatiebeginsel vastgelegd:
“Bij ontwikkelingen met een groot openbaar belang geldt een compensatieverplichting. De schade
moet zoveel mogelijk worden beperkt door het treffen van mitigerende maatregelen en schade te
compenseren.
Met mitigerende maatregelen worden maatregelen bedoeld die het effect van een ingreep
beperken of wegnemen, zoals een goede landelijke inpassing, het aanbrengen van geluidsschermen
of het verdiept aanleggen van een nieuwe weg.”
Momenteel zijn procedures gestart om een weg (Verlengde Bentwoudlaan N207 Zuid) aan te leggen
aan de oostzijde van het Bentwoud. Hierdoor wordt een forse strook ‘natuur- en recreatiewaarde ‘
aan het Bentwoud onttrokken. Dit betekent dat het deel van het Bentwoud dat onttrokken wordt, op
grond van de beleidsregel 'Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid Holland' dient te
worden gecompenseerd.
Vraag 4. U zult met ons eens zijn dat het Bentwoud met miljoenen recreatieve bezoeken per jaar en
de vele rode-lijstsoorten, inmiddels als ‘een ontwikkeling van groot openbaar belang’ kan worden
beschouwd. Kunt u derhalve aangeven waaruit de compensatie voor de Verlengde Bentwoudlaan
bestaat, waar deze compensatie aansluit op het Bentwoud en welke mitigerende maatregelen zijn
voorzien?

Met vriendelijke groet
Rob van Daalhoff
Secretaris van de vereniging Vrienden van het Bentwoud
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