PERSBERICHT
Stichting De Woudreus verzoekt plaatsing van onderstaand persbericht in zo mogelijk de
eerstvolgende editie van uw krant

Nieuwe voorzitter voor
Stichting De Woudreus

Stichting De Woudreus presenteerde zich tijdens de halfjaarlijkse vergadering van het
Overlegorgaan van het nationale park het Drents-Friese Wold op 8 maart j.l. te Oosterwolde
met haar nieuwe voorzitter, drs. P. Ressenaar uit Vledderveen.
De heer Ressenaar, organisatieadviseur, beschikt over veel bestuurlijke en politieke ervaring,
onder andere op het gebied van waterschap en gemeentelijke politiek. De vorige voorzitter,
Nico Vogelzang, heeft wegens het aanvaarden van een politiek mandaat, zijn functie
neergelegd.
De heer Ressenaar, evenals twee andere insprekers namens De Woudreus, benadrukte het
democratisch tekort bij de besluitvorming over het te voeren beleid in de nationale parken.
Dit laatste werd onder meer geïllustreerd door de opstelling van Natuurmonumenten en het
Drents Landschap die betoogden dat aanpassing van het beleid zoals in het beheers- en
inrichtingsplan (BIP) is neergelegd, niet mogelijk is vanwege de, naar hun opvatting,
vastgestelde strakke kaders. Deze stellingname draagt niet bij aan de hoop dat wensen van de
burgers gehonoreerd worden.
Kritiek op De Woudreus in een brief van de Vereniging Recreatie-ondernemers als zouden
recreanten niet worden afgeschrikt door de gevolgen van het bosomvormings- en herinrichtingsbeleid kon gemakkelijk worden ontzenuwd door te wijzen op de bijna 9000 handtekeningen van mensen van wie menigeen onomwonden verklaarde: "In deze woestenij kom ik
niet meer". Die brief aan De Woudreus had aan Staatsbosbeheer moeten worden geadresseerd.
Positief is gereageerd op de gesprekken die stichting De Woudreus binnenkort voert met
zowel Staatsbosbeheer als Natuurmonumenten. Deze moeten leiden tot een aanpassing van
een niet-democratisch totstandgekomen desastreus beleid van kaalslag in een tijd dat de mens
geen boom meer kan missen.
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