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Geachte leden van de raad,
Op 22 oktober jongstleden heeft u in uw oordeelsvormende vergadering gesproken
over landgoed Gildebosch en ons voorstel om in te stemmen met de kaders en
inrichtingsvisie behorende bij het landgoed. Tijdens deze vergadering heeft u in
meerderheid besloten dat het plan rijp is om besluitvormend te behandelen op 29
oktober aanstaande.
Desondanks werd ook duidelijk dat verschillende fracties de behoefte hebben om
meerdere alternatieven in beeld te krijgen alvorens tot besluitvorming te komen.
Hoewel er gegeven de voorwaardelijke koopovereenkomst formeel maar één
alternatief voorligt, heeft het (burger)initiatief Gildewoud zich inmiddels een positie
verworven in het publieke debat. Het College wil hiervoor de ogen niet sluiten. Om
die reden heeft wethouder Uijlenhoet Natuurmonumenten als grondeigenaar, de
ontwikkelaar van landgoed Gildebosch en het (burger)initiatief Gildewoud
voorgesteld om middels een soort 'mediationtraject', op vrijblijvende basis te
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om beide initiatieven met elkaar te
combineren,
De gedachte is dat, op kosten van de gemeente, in een periode van maximaal 4
weken gesprekken worden gevoerd onder begeleiding van een onafhankelijk
voorzitter. Deze zal aan het einde van het proces schriftelijk verslag uitbrengen aan
uw Raad en het College. Samen met het voorliggende raadsvoorstel wordt dit verslag
behandeld tijdens een later te bepalen besluitvormende vergadering. Alle partijen
hebben inmiddels aangegeven voor een dergelijk traject open te staan. Het College
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acht een'mediationtraject'een goede tussenstap om eventuele alternatieven in beeld
te krijgen en tot meer gedragen besluitvorming te komen. Dit impliceert evenwel dat
op 29 oktober nog geen besluitvorming zou kunnen plaatsvinden.
Middels deze brief willen wij u daarom verzoeken om de geplande besluitvorming van
landgoed Gildebosch met maximaal twee maanden op te schorten om zo het
voornoemde traject door partijen te laten doorlopen.
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