Opgericht 8-3-1927

Beste Otterloërs,
Zoals u wellicht al heeft vernomen worden de gronden van Nationaal Park De Hoge Veluwe buiten de rasters
verkocht.
Het gedeelte van het Otterlose bos dat buiten het raster ligt is aangeboden aan gemeente Ede. Het college
heeft besloten een deel, ca 6 hectare, over te nemen. Dit betreft het gebied van de hoge zandbergen en de
omliggende grond tot aan de Karweg.
Het overige aansluitende deel wat buiten het hek valt, ca 10 hectare is derhalve door De Hoge Veluwe
aangeboden aan Droompark De Zanding. Zij hebben hiervoor een overeenkomst gesloten.
Otterlo's Belang is teleurgesteld in de keuze van het college om niet het gehele perceel aan te kopen. Dit zou
volgens ons de enige garantie bieden dat het gebied in de toekomst vrij toegankelijk blijft.
Daarnaast vinden we het onbegrijpelijk waarom wij op geen enkele wijze zijn betrokken.
Otterlo's Belang heeft het college een brief gestuurd waarin wij het college verzoeken om te onderzoeken of
alsnog het hele perceel kan worden aangekocht.
U vindt deze brief hier:
http://otterlosbelang.nl/pdf/Reactie%20naar%20gemeente%20omtrent%20Otterlose%20Bos%202017-0502.pdf
Het is nog onduidelijk of ons verzoek wordt ingewilligd.
Daarnaast is medewerking van zowel Nationaal Park De Hoge Veluwe als van Droomparken nodig. Het sluiten
van een schriftelijke overeenkomst is in een vergevorderd stadium en zij zijn tot niets verplicht.
We onderhouden contacten met alle partijen om alle opties open te houden. Er wordt ook gewerkt om op een
andere wijze toegankelijkheid en natuurbehoud te garanderen mocht gemeente het perceel niet alsnog
kopen. Uiteraard houden we u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
We zijn dus afhankelijk van de welwillendheid van diverse partijen.
We vragen daarom uw geduld en om geen protestacties of iets dergelijks te organiseren. Dat verzwakt onze
positie en zal dus in ons nadeel werken.
Graag uw begrip.
Vriendelijke groet,
Bestuur Otterlo's Belang

