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Baarn, 6 februari 2023


Jaarverslag/financieel overzicht  2021/2022 

De Stichting Behoud het Borrebos is formeel actief sinds 15 maart 2021. Het doel van de stichting is het opkomen voor de natuurbelangen van de 
(bos)gebieden gelegen op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk. Eerder, in oktober 2020, is de werkgroep Behoud het Borrebos, met het oog op 
de ongewenste ontwikkelingen die op stapel staan voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk, een petitie 
gestart. Op 1 september 2021 stond de teller met ondertekenaars op 5.096. Dit resultaat is gedeeld met het gemeentebestuur van Baarn, waarop 
geen enkele reactie volgde. Inmiddels staat de petitieteller op 5.688. 


In de aanloop naar de finale behandeling en goedkeuring van het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk op 23 februari 2022 door de 
gemeenteraad van Baarn is er door Behoud het Borrebos een aantal flyeracties georganiseerd bij de ingang van het Borrebos nabij het daar gelegen 
voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechausee. Middels de website www.behoudhetborrebos.nl, een Twitter- en Facebookaccount en 
een Podcastkanaal geeft de stichting informatie over (nieuwe) ontwikkelingen op en rond het landgoed. Ter ondersteuning van een door de stichting 
bij de Raad van State aangespannen bezwaarprocedure tegen het bestemmingsplan is op verzoek van de stichting door een erkend ecololoog een 
natuurrapportage opgesteld. Deze contra-expertise heeft betrekking op de directe omgeving van het voormalige kazerneterrein. Voor juridische 
bijstand aangaande de bij de Raad van State aangespannen beroepsprocedure is een advocaat in de arm genomen. Naar verwachting zal de Raad 
van State in het voorjaar van 2023 een oordeel vellen over het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk.


Hieronder treft u in een overzicht van inkosten en uitgaven van de stichting een financieel overzicht aan dat aanvangt bij de dag van opriching van 
de stichting.


Kees Koudstaal, 

Voorzitter Stichting Behoud het Borrebos 

http://www.behoudhetborrebos.nl


Winst- en verliesrekening periode 2021/2022 

Inkomsten 

Ontvangen donaties in 2021: …………………………………………… €  5.121,00


Ontvangen donaties in 2022: …………………………………………… €  7.540,00


Totaal ……………………………………………………………….……… € 12.661,00


Uitgaven 

Juridische bijstand+ notaris (2021): ……………………………..……..  €   611,27


Ecologisch onderzoek + juridische bijstand+ notaris (2022) ………..  € 5313.77


Kosten Raad van State ………………………………………………….  €   365,00


Advertentiekosten (2021): ……………  ………………………………… €   603,76


Bankkosten …………………………….…………………………………. €   179,14


Kosten internet/podcast ………………………………………………… €    297,61


Totaal …………………………………….………………………………… €  7370,55


Saldo bankrekening 31-12-2022 € 5.290,44 (positief) 
Geen liquide middelen in kas 


