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Geachte heer

Allereerst onze excuses voor het uitblijven van een reactie op uw mail van 19 juli 2019 .Deze is in de vakantieperiode door ons gemist . Wij hebben deze inmiddels toegevoegdaan uw mail van 1 oktober 2019 en hebben deze betrokken bij onze reactie .Uit uw mail van 1 oktober 2019 maken wij op dat u moeite heeft met het proces vanbeantwoording van uw vragen en met het niveau van de beantwoording . Uit de laatstealinea van de tweede pagina van deze brief leiden wij echter ook af dat u uit lijkt tegaan van een afgerond proces , terwijl het proces van planontwikkeling voor eentoekomstgericht Henschotermeer pas in een beginstadium is .Wij begrijpen uit uw mails dat u naast de eerdere beantwoording van de gemeenteUtrechtse Heuvelrug de visie en mening van de gemeente Woudenberg wenst teontvangen . In deze brief zullen wij daar antwoord op geven .Wij vinden het lastig om nu een reactie te geven op uw opmerkingen , paars in uw brief ,op de beantwoording van uw eerdere brief met 23 vragen . Deze antwoorden zijnnamelijk van de gemeente Utrechtse Heuvelrug , die op onderdelen ambtelijk isafgestemd met Woudenberg ,maar het betreft geen beantwoording van onze gemeenteWoudenberg . Zoals verwoord in onze brief van 2 juli 2019, voelen wij weinig voor eenbeantwoording en discussie over vragen en reacties die niet over besluiten of hetgrondgebied van Woudenberg gaan .
Als antwoord op uw basis vraag kunnen wij u melden dat voor het grondgebied vanWoudenberg het bestemmingsplan Buitengebied 2010 / herziening 2013 hetuitgangspunt is en de basis waarop het huidige gebruik en vergunningaanvragengetoetst worden . Onze visie op de ontwikkeling van het gebied staat verwoord in destructuurvisie 2030 . Daarnaast wordt de basis gevormd door het ontwikkelkader en desamenwerkingsovereenkomst .
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Diverse vragen Henschotermeer blad 2 van 2

In juni 2019 hebben de YMCA en de exploitant van het meer de gezamenlijke visie voorde toekomstrichting van het gebied kenbaar gemaakt en daar diverse reacties opontvangen . Wij hebben er begrip voor dat in de zomerperiode geen tijd is voor hetmaken van plannen , maar dat alle aandacht uitgaat naar de gasten in het gebied .Wij zijn als overheid in afwachting van de keuzes die gemaaktworden op basis van dereacties die ontvangen zijn . Pas als het plan bij ons ingediend is , zal duidelijk worden inhoeverre ingrijpende aanpassingen in de huidige bestemmingsplannen nodig zijn , om deplannen te kunnen realiseren . Dan kunnen wij ook pas aangeven of de gevraagdeaanpassing wel of niet passen in het beleid datwij voor ogen hebben met het gebied .Wij vinden het niet passend om al standpunten in te nemen voordat de plannen , watbetreft de initiatiefnemers, definitief zijn .
Het Henschotermeer is een mooi en groot gebied , dat van belang is voor velen .Wij begrijpen de gevoelens van onrust bij omwonenden , ondernemers en politiekepartijen . Het in standhouden van de unieke waarden van het gebied is belangrijk ,daarvoor is echter ook van belang dat het gebied goed beheerd wordt. Wij zijn vanmening dat voor de lange termijn instandhouding en verbetering van het gebied eengezonde exploitatie nodig is . Vanouds zijn de inkomsten weersgevoelig , terwijl diversevaste kosten voor veiligheid en schoonhouden van het gebied gemaaktmoeten worden .
Op dit moment is duidelijk wat er in het gebied kan en mag , namelijk , dat wat dehuidige bestemmingsplannen en de overige wetgeving toestaan . Wij en daarmeeiedereen met ons, moeten nu wachten totdat de exploitant, YMCA en het landgoed zoverzijn om op basis van een gebiedsvisie aan te geven in hoeverre een aanpassing van debestemmingsplannen gewenst is . Op basis daarvan zullen wij dan een standpuntinnemen over de vraag of wij bereid zijn hiervoor een bestemmingsplan in procedure tebrengen . Bij een besluit om een bestemmingsplan in procedure te brengen vindt eenweging van alle belangen plaats , wordt bezien hoe het voortraject doorlopen is en in deprocedure bestaan nog diverse wettelijke mogelijkheden voor voor- en tegenstandersvan plannen . Wij gaan er echter vanuit dat een ieder die een mening heeft over deplannen ook gebruik maakt van de gelegenheid om deze kenbaar te maken bij YMCA ,MooiMeer bv en het landgoed .


