SP Utrechtse Heuvelrug
(voorzitter afdeling SP - UH)

Betreft:

Reactie op memo SP vragen Henschotermeer van de SP

Doorn , 1 oktober 2019
Geacht college van Burgemeester en Wethouders, geachte raadsleden van de Utrechtse
Heuvelrug en Woudenberg , gedeputeerde staten leden mevrouw van der Valk ,
De SP (Utrechtese Heuvelrug) is een politieke partij die het samen leven in deze
samenleving wil verbeteren .We spannen ons in voor een betrokken , open en vrije
samenleving waarin solidariteit voorop staat. Vooruitgang begintbij hetbestrijden van
achterstand .We kiezen voor schone energie en een gezond milieu voor mens en dier. Dit
doen we op basis van drie pijlers :Gelijkwaardigheid , Solidariteit en Menselijke waardigheid .
Wij zijn er van overtuigd dat het uitvoeren van onze standpunten van de SP , de leefbaarheid
van de samenleving positief zou beïnvloeden .Wie geen dromen heeft,heeft evenmin een
werkelijkheid (Boullart). Laat degene die de wereld in beweging wil zetten , eerst zelf in actie
komen (Socrates). Vandaar datwe op diverse vlakken actief zijn en zeker ook rondom het
Henschotermeer. Een goed geweten is een voortdurend feest (Bacon ). Onze grootste
overwinning is niet dat we nooit falen , maar datwe telkens als we struikelen weer opstaan
(Confusius).
Rondom het Henschotermeer denken wij dat de uitvoering van de gemaakte plannen en het
omgaan met de gemaakte afspraken de samenleving negatiefbeïnvloeden . Lao - Tse geeft
aan dat als je troebelwatermet rust laat, dat het vanzelf helder wordt.We zien steeds beter
en meer van de weg die gelopen dreigtte gaan worden rondom de plannen van het
Henschotermeer. Dit is de aanleiding geweest van het sturen van onze briefnaar de
gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg en de provincie Utrecht. In onze brief
stonden allemaal vragen die al geruime tijd bij ons op de plank lagen .Wehebben de vragen
iets moeten aanpassen en een beetje ordenen . De ontwikkelingen maakte het voor ons
relevant om de vragen snel op te sturen (excuus nog voor sommige stelfouten en
spelfouten ). Wij zijn uitermate goed op de hoogte datbeide gemeentes en provincie
belangen hebben bij de beantwoording en de manier van beantwoording. Het is net alsof de
slager zijn eigen vlees mag keuren . Tevens is deze brief gestuurd naarhet Ministerie van
Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties en naar hetMinisterie van Landbouw , Natuur en
Voedselkwaliteit. De brieven naar de Ministeries hadden het doel om de vragen te laten
beantwoorden door overheidspartijen die nietzelfbetrokken zijn in het verhaal, zodatze
objectief en eerlijk antwoord kunnen geven , dus nietbeperkt door enige verbondenheid met
hetonderwerp.
Zoals de filosoof Wijnaendts - Francken aangeeft; dat door weinig van anderen te
verwachten men zich veel teleurstelling bespaart. Zeer erkentelijk zijn wij dan ook dat u de
moeite heeft genomen namens de gemeentes Utrechse Heuvelrug en Woudenberg,

ingestuurde vragen van de SP - Utrechtse Heuvelrug over het Henschotermeer, te
beantwoorden . De Griekse filosofen Aristoteles en Seneca kwamen er alin de Griekse
oudheid achter, dat dankbaarheid snel veroudert en dat bijweinig mensen de dankbaarheid
langer duurt dan het geschenk. Dat is helaas in dit geval ook zo . Ten eerste zijn wij
onaangenaam verrast overhet proces van beantwoording van en omgang met, door
burgers , ingestuurde vragen door de gemeentesUtrechtse - Heuvelrug en Woudenberg en
door de Provincie Utrecht. De tweede onaangename verrassing is dat hetniveau van
beantwoording niet in overeenstemming is methet verwachte niveau van de beantwoording
van de vragen , ondanks dat er ruimschoots de tijd voor genomen is.
Door de verwondering op beide punten voelen wij ons genoodzaakt om op beide zaken in te
gaan . Wij hopen u met deze briefmee te nemen in onze verwondering /gedachtegang en
hopen dat de uitspraak van Aristoteles bewaarheid wordt, dat verwondering het begin is van
alle wijsheid .
Confusius gaf het al aan ;Het is goed openhartig naar anderen te zijn ,maarmet eerlijkheid
moetje voorzichtig zijn , en als hetmogelijk is moetje respectvolle en aardige woorden
gebruiken . Confusius gaf ook aan dat; Vleierij en glad van tong zijn , wijzen zelden op een
oprechtmens. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de wijsheid van Aristoteles; Richt
de juiste emotie op de juiste persoon , op de juiste plaats , op het juiste moment en in de juiste
mate.Warewoorden zijn niet mooi,mooie woorden zijn niet waar (Lao - Tse ). De eerste
eigenschap van stijl is helderheid (Aristoteles) .
We gaan ons best doen om de voorgaande uitspraken recht aan te doen . Isocrates stelt dat
Een verzameling mooie uitspraken meer waard is dan een hoop schatten . Bij het lezen van
de antwoorden op onze vragen kregen wij vaak het gevoel dat er een vraag beantwoord
werd die niet gesteld is of dat de vragen zijn beantwoord vanuit een ander perspectief dan de
werkelijkheid zoals wij deze ervaren. De combinatie van beide redenen hebben mij
uitgedaagd om wat filosofische uitdrukkingen te gebruiken in het stuk, zodat het ook een stuk
is wat aangenamer te lezen is dan alle droge ambtelijke kost. Aangezien het prachtig is om
wijsheden van andere te lezen en ermogelijk zelfwatvan op te steken gebruik ik her en der
watkennis van anderen. Tot slot van de inleiding Wij hopen dat u de kennis van Socrates toe
zalpassen : Acht niethen hoog die aluw woorden en daden prijzen ,maar hen die u
welgemeend op uw fouten wijzen . Problemen ontdekken is even belangrijk als problemen
oplossen (Apostel). Als men ziet watjuist is , en het nalaat, is dat een gebrek aan moed
(Confusius). Dehele kunst van het spreken is :begrepen te worden (Confusius). Pak iets aan
voordathet een probleem is. Schep orde voordat de chaos intreedt (Lao - Tse). Succes is
altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen
een feit (Confusius).
Wijkrijgen de indruk dat de gemeente erg tevreden is over het proces en de uitkomst
rondom de ontwikkelingen van het Henschotermeer. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de
reden van dat optimisme. Wij zijn dan ook erg benieuwdnaar welke doelen de gemeente
gesteld hebben ,welke criteria daarvoor gebruikt zijn . Welke metingen zijn gedaan om te
bepalen ofde criteria gehaald zijn en of er bijsturingen zijn geweest als er gemerkt is dat er
iets anders is gelopen dan de planning. Graag zien wij dat ook terug in de beantwoording
van deze opmerkingen .
Veel leesplezier en wij zien uitnaar uw reactie

Beantwoording van de vragen , het proces er om heen .
Allereerst kan ik hier heel positief over zijn .Wij denken dat er enorm veel ruimte is voor
verbetering. De verwachting bij ons is zelfs dat zonder al te veel energie en moeite enorme
verbeteringen te halen zijn . Dat is het positieve waarwemee willen starten. Er zijn natuurlijk
wel verschillen bij de diverse gemeentes en Provincie.
Voor de duidelijkheid geef ik aan watde regelgeving is rondom het ontvangen van een brief
door een gemeente of andere overheidsinstelling. (Wij nemen aan dat dit voor een gemeente
basis kennis is )
Als u een brief naar een overheidsorganisatie stuurt, krijgt u binnen 2 tot 3 weken een
reactie . Kan uw briefniet binnen 3 weken worden afgehandeld ? Dan krijgt u binnen die 3
weken een behandelingsbericht. In het bericht staat waarom directe afhandeling nietlukt en
wanneer u uw antwoord kunt verwachten. Als u een e -mail stuurt, kijkt de
overheidsorganisatie eerst of uw vraag eenvoudig ofingewikkeld is. Eenvoudige vragen
gaan over bekende feiten ofprocedures. Op deze vragen moet binnen 2 werkdagen
antwoord volgen . Antwoorden op ingewikkelde vragen of verzoeken duren vaak langer. In
ieder geval hoort u binnen 10 werkdagen wanneer u antwoord krijgt.
Wegenshet uitblijven van reacties van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Provincie
Utrecht en het onbevredigende antwoord van de gemeente Woudenberg ,heeft er toe geleid
datwe informatie zijn gaan inwinnen bij het Ministerie van Binnenlandse zaken over het
beantwoorden van vragen van burgers/politieke partijen. Om een goed antwoord te kunnen
krijgen is natuurlijk de situatie duidelijk en uitgebreid voorgelegd .
De reactie van de gemeente Woudenberg was: De vragen hebben duidelijk betrekking op
hettotale gebied en niet specifieke onderdelen in Woudenberg.Wij vinden het dan ook niet
gepast om de vragen van een politieke partij ofinwoner van een andere gemeente te
beantwoorden , welke ook door de gemeente Utrechtse Heuvelrug beantwoord kunnen
worden .
Het gegeven antwoord doorhet Ministerie van Binnenlandse Zaken :
Er is geen specifiek wettelijk voorschrift dat gemeenten verplicht inhoudelijk te
antwoorden op gestelde vragen van (niet-)inwoners. Beantwoording van een
dergelijk schrijven moet echter totde normale bedrijfsvoering van de gemeente
gerekend worden . Het is een kwestie van behoorlijk bestuur dat gemeenten redelijkerwijze - antwoord geven op door burgers gestelde vragen, ook waar het
vragen van niet-inwoners betreft.
Ik adviseer u om over de kwestie nog eens contact op te nemen met de
gemeente, wellicht dat een nadere toelichting op uw vragen behulpzaam kan zijn
bij de beantwoording. Indien u niet tevreden bentover de (uiteindelijke )wijze
van beantwoording, heeft u het rechthierover een formele klacht in te dienen bij
de gemeente, met de mogelijkheid om in tweede instantie een klacht tegen de
gemeente in te dienen bij de Nationale ombudsman.
Beantwoording Ministeries:
Debeide Ministeries hebben zich gehouden aan bovenstaand wet en regelgeving. Beide
Ministeries geven aan dat deze vragen niet thuis horen bij een ministerie . Debeantwoording
van deze vragen hoort thuis bij vooral de Provincie ,maar ook bij de beidebetrokken
gemeentes. Ondanks deze antwoorden hebben wij hetverzoek ingediend om toch de

te beantwoorden op basis van een open een eerlijk antwoord van een nietbetrokken deel
van de overheid .Wehebben de Ministeries niet kunnen overtuigen de vragen te
beantwoorden , ondanks dathebben we goed contactgehad en hebben ze onsmeerdere
keren voorzien van goede adviezen . Het Ministerie van Landbouw ook voorgesteld een mail
te sturen naar de Provincie Utrechtmethet dringende verzoek in te gaan op de door ons
gestelde vragen . HetMinisterie heeft aangegeven datde vragen ook mee gestuurd zijn .
Wegens het uitblijven een antwoord/reactie van de overheden hebben beide Ministeries
tijdens het onderlinge overleg dat wij gehad hebben over deze kwestie geadviseerd om
contact op te nemen met de Nationale Ombudsman . Gelukkig heeft het, dankzij het
gecombineerde antwoord van de gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg nietzo
ver hoeven komen .
Beantwoording Gemeentes:
Gemeente Utrechtse Heuvelrug:
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de brief genoteerd bij de ingezonden stukken . Dat
is positief en lijktme een goed begin ,wat het halve werk zou kunnen zijn . Vervolgens is er
geen reactie gekomen tot ruim 3 weken na hetnoteren van de ingestuurde brief. Daarop
heeft de SP - Utrechtse Heuvelrug de Gemeente Utrechtse Heuvelrug in gebreke gesteld .
Keurig heeft de gemeente vlot een reactie gestuurd dat ze gingen uitzoeken hoe het kwam
dat de gemeente zich niet aan dewetheeft gehouden en de gemeente gaf aan het probleem
op te lossen. Tot en metna mijn vakantie is de reactie en de beantwoording van de vragen
uit gebleven. Datwas een maand of 2 na het noteren van ontvangst van het ingezonden
stuk.Wederom heb ik de gemeente in gebreke gesteld en wederom heb ik aangegeven dat
de gemeente zich niets van de wet aan lijkt te trekken . In deze mail heb ik ook gemeld dat bij
uitblijven van antwoorden op onze vragen , het advies van de Ministeries van Binnenlandse
Zaken en - Landbouw mogelijk overwogen gaat worden . Deze Ministeries adviseerde beide
in deze situatie de Nationale Ombudsman in te schakelen . Opnieuw heeft de gemeente
Utrechtse Heuvelrug snel gereageerd op mijn mail (pluim , dat gaat dus goed!)
De gemeente Utrechtse heuvelrug heeft 3 reacties gestuurd .
Bedankt voor uw bericht. Deze vragen terbeantwoording zijn intern doorgestuurd aan
de beleidsmedewerkers. Ik vraag nawanneer uw vragen beantwoord worden .
De antwoorden van ons gemeente Utrechtse Heuvelrug) zijn afgestemdmet de
collega's van de gemeente Woudenberg .
Wewachten nu nog op de goedkeuring van de provincie . Als deze goedkeuring
binnen is (wij hopen deze week nog),kunnen wij uw brief beantwoorden .
Hierbij wil ik u onze welgemeende excuses aanbieden voor de late reactie op uw
vragen over hetHenschotermeer.
Door verschillende omstandigheden waren we niet in de gelegenheid deze eerder te
beantwoorden .
Aan het einde van deze week stuur ik u een mailmet beantwoording van de vragen .
En zo geschiede. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de vragen beantwoord . Op basis
van bovenstaand ga ik er van uit dat de beantwoording van de vragen namens de beide
gemeentes is.
Met enige verbazing heb ik de zin gelezen : Het antwoord heeft even op zich laten wachten
dit gezien o .a. de vakantieperiode. Onze welgemeende excuses hiervoor . Het komtbij ons
over dat de vakantie periode als excuuswordt gebruikt voor een veel te trage reactie . Ook de
opmerking dat door verschillende omstandigheden de gemeente niet in de gelegenheid was
de vragen eerder te beantwoorden doet vermoeden dat (2 dagen voor de beantwoording)

doet vermoeden dat de beantwoording van de vragen ook niet zo heel erg lang had hoeven
duren . Ook verbazen wij ons dat de gemeentes blijkbaar toestemming nodig hebben van de
provincie om de vragen te beantwoorden . Dat wektmijn nieuwsgierigheid en graag wil ik
horen van u watuw inzichten daarin zijn . Vragen zoals waanneer vraagt een gemeente
toestemming aan een provincie , zou ik graag beantwoord zien .
We willen graag 2 adviezen geven aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug die eenvoudig te
implementeren zijn .
Een protocol voorhet verwerken van ingekomen post kan uitkomst bieden om de
ontstane gebreken te voorkomen (inclusief kwaliteitscirkels natuurlijk ). Als de
gemeente er vervolgen op word gewezen dat het mis gaat en er vervolgens nietnaar
handelt is onhandig . (Vergissen is menselijk , in die vergissing volharden is idioot
(Seneca). Fouten hebben , en die nietverbeteren , dat is pas fouten hebben
(Confusius).)
Mochten er medewerkers van de gemeente Utrechtse Heuvelrugmaanden op
vakantie zijn , dan adviseren wij om de werkzaamheden over te dragen aan de
medewerkers die er nog wel zijn . Zo kan ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug zich
simpel en eenvoudig aan de wethouden. De Nederlandse wet en regelgeving zijn
namelijk nietmet vakantie .
Gemeente Woudenberg :
De gemeente Woudenberg heeftwatreactie termijn correct gereageerd . De reactie is
hierboven gegeven . Op de termijn van reageren kunnen wij niets op of aanmerken . Op de
reactie van de gemeente Woudenberg heeft de SP - Utrechtse Heuvelrug natuurlijk
gereageerd. Opvallend puntis overigens wel dat de ingezonden briefniet te vinden was bij
de ingezonden stukken .
Dank voor uw reactie op onze brief. In uw antwoord geeft u aan dat de vragen duidelijk
betrekking hebben op het totale gebied en niet specifiek de onderdelen van de gemeente
Woudenberg. Daar heeft u volledig gelijk in. Dat is ook de reden dat wij, als SP Utrechtse
Heuvelrug, ervoor gekozen hebben alle betrokken overheidspartijen dezelfde briefte sturen .
Deze vragen zijn dus onder andere ook naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug gegaan en
naar de Provincie Utrecht. Aangezien het over hetHenschotermeer gaat, wat een gebied is
met een bovenregionaalbelang zijn wij daarom ook uitermate geïnteresseerd , in de mening
van de gemeente Woudenberg. Ook op vragen binnen de gemeenteraad in de Utrechtse
Heuvelrug word wel eens verwezen naar de gemeente Woudenberg. Wij vinden uw
standpunten vanuit uw gemeente dan ook erg belangrijk voor de SP gemeente Utrechtse
Heuvelrug. Mocht u de voorkeur geven aan de situatie dat de vragen worden ingeleverde
door een inwoner uit de gemeente Woudenberg , dan is dat geen probleem . Voor hetgemak
lijkthetmijhet handigste dat u de vragen gewoon aan ons beantwoord .
Hierna hebben we niets meermogen vernemen van de gemeente Woudenberg. Wij zijn van
mening dathet slordig is om geen reactie te geven . Zoals hetMinisterie van Binnenlandse
zaken aangeeft behoort het beantwoorden van dit soort vragen, ook van mensen buiten de
gemeente , gewoon bij de normale bedrijfsvoering. Tevens is het zo dat de gemeentes
Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg samen een antwoord geven dat dat ook gemeld zou
kunnen worden.Wij zien mogelijkheden voor verbetering in de communicatie bij de
gemeente Woudenberg

Beantwoording Provincie Utrecht:
Niets , niets en nog een niets. Het lijkt er op dat de provincie Utrechtnietzo heelveel heeft
met deNederlandse wet- en regelgeving. Ondankshet verzoek van het Ministerie van
Landbouw (verzoek voorbeantwoording van de door de SP gestelde vragen ), gebeurd er
helemaal niets . Dit lijktmij uitermate zorgelijk dat een overheidsinstantie lak heeft aan de
Nederlandse wet - en regelgeving.Zeker als dat een overheidsinstantie is die juist de spil in
hetweb is , als het gaat over het onderwerp . In onze ogen is hetbijnanietvoor te stellen dat
het slechterkan ! Niets doetmeerkwaad in een staat dan datmen list voor wijsheid houdt
(Bacon )

Beantwoording van de vragen , de vragen inhoudelijk .
Bij deze stuur ik u voor het gemak ook de iets aangepaste en verbeterde versie van
de brief (verbetering van spel- en stijlfouten ). Vragen zijn verder hetzelfde. De
beantwoording van de gemeente is in dit documentmet blauwe letters weergegeven .
Onze reactie op het antwoord van de gemeentes is met paarse letters weergegeven .
Om de geest een beetje te prikkelen en het stuk leesbaar te houden zijn er allereerst
een aantal uitdrukkingen die mij te binnen schoten :
• Erbestaan geen feiten alleen interpretaties (Nietzsche).
Het enige watjemetliegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid
spreekt (Aristoteles).
De doortraptste wijze van een zaak te benadelen , is haar opzettelijk met valse
argumenten verdedigen (Nietzsche).
Zelfs wanneer alle deskundigen hetmet elkaar eens, dan kunnen ze het nog
steeds mis hebben (Russel) .
BRIEF:
Geachte heer/mevrouw ,
Vanwege de opheffing van hetRecreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en
Kromme Rijngebied is de exploitatie van het Henschotermeer beëindigd . Dit
betekende het einde van een lange periodewaarin de overheid direct het beheer en
onderhoud voerde over onder andere het Henschotermeer. Methet oog op deze
beëindiging werken provincie Utrecht, gemeenten Utrechtse Heuvelrug en
Woudenberg en landgoed Den Treek -Henschoten als eigenaar, samen . In de
samenwerkingsovereenkomst is afgesproken ontwikkelende partijen te helpen om te
komen tot een economisch rendabel en toekomstgericht gebied met instandhouding
van de waarden van het gebied. In de samenwerkingsovereenkomst wordt expliciet
verwezen naar het document ontwikkelkader Henschotermeer.
De SP Utrechtse Heuvelrug heeft vragen over deze ontwikkelingen die gaande zijn
rondom het Henschotermeer. Bij vragen in de gemeenteraad door ons, is door
verantwoordelijk wethouder regelmatig een onbevredigend antwoord gegeven . Niet
alleen het antwoord was regelmatig onbevredigend ,maar ook of de beantwoording in
de lijn van de wet en regelgeving is . In onze beleving heeft de verantwoordelijk
wethouder dikwijls verwezen naar het feit dat het particulier grondgebied is en dat de
gemeente er niets mee te maken heeft.
Bij deze het verzoek om de beantwoording te doen van de vragen die wij stellen . De
vragen worden geregeld ingeleid met teksten uit de documenten die door de
betrokken partijen zijn gebruikt namelijk :
Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer
- Ontwikkelkader

In samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer staat:
Artikel 7 . Rechtskarakter en onvoorziene omstandigheden
7 . 1 De afspraken die in deze samenwerkingsovereenkomst tussen Partijen zijn
overeengekomen zijn aan te merken als inspanningsverplichtingen .;
Vraag 1a )
In hoeverre hebben de betrokken partijen zich te houden aan de gemaakte
afspraken . De afspraken zijn gemaakt en ondertekend door de Provincie Utrecht, de
gemeente Utrechtse Heuvelrug, de gemeente Woudenberg en landgoed Den Treek Henschotermeer.
Vraag 1b )
In hoeverre heeft de exploitant zich te houden aan de niet doorhem zelf gemaakte
afspraken en ondertekende afspraken .
Reactie gemeentes:
1 a ) Partijen hebben zich gehouden aan de gemaakte afspraken . Er is een ambtelijke
projectgroep en stuurgroep geformeerd waar o . a . ook de provincie en de gemeente
Woudenberg in vertegenwoordigd zijn . De projectgroep en stuurgroep zijn bedoeld
als ondersteuning en begeleiding van de exploitant.
1 b ) De gemaakte afspraken dienen als kader voorde ontwikkelingen rond het
Henschotermeer. De gebiedsvisie is afgestemd op het ontwikkelkader.
Reactie op reactie gemeentes:
Ons inzien was dit een simpele vraag waarbij gevraagd is ofde gemeentes en
Provincie zich geroepen voelen om zich aan de afspraken te houden. Wij hoopten op
een simpel antwoord met ja ofnee, of in ieder geval iets in deze trant. Op zich zijn wij
niet vies van een raadselmaar eventuele duidelijkheid zou welwenselijk geweest
zijn . Aangezien in het antwoord staat dat de partijen zich hebben gehouden aan de
gemaakte afspraken gaan wij er van uit dat de visie van de gemeentes is dat ze
vinden dat ze zich moeten houden aan de kaders die opgesteld zijn in het
ontwikkelkader en de samenwerkingsovereenkomst. Zoals bekend is er een
stuurgroep opgezetmet als resultaat het document het Ontwikkelkader
Henschotermeer (concept 13 mei 2015 ). Dit document is de weergave van de
uitgangspunten , randvoorwaarden , eisen en wensen die de bij het gebied betrokken
partners met elkaar hebben geformuleerd als kader voor de herontwikkeling . Zoals
ook in het document staat Ontwikkelkader Henschotermeer, is dit ontwikkelkader
leidend voor de nieuw te werven exploitantvan het Henschotermeer. Er dientdus
door de 5 partijen zoveel als mogelijk gestreefd te worden naar hetbehalen van deze
punten . Dit is ook de inzet van de 5 partijen , waar ze zich ook aan gecommitteerd
hebben , door het zetten van de handtekening onder het document
Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer. Het woord , concept
Ontwikkelkader Henschotermeer en daaronder genoemde opmerking: Aan dit
document kunnen geen rechten worden ontleend ,komtte vervallen aangezien juist
dit document sturing geeft aan de inhoud . Er kunnen dus absoluutrechten aan
ontleend worden . Zo lang er geen wijzigingen zijn aangevraagd en doorgevoerd lijkt
het ons dan ook logisch dat de betrokken partijen zich moeten houden aan de
heersende randvoorwaarden , natuurlijk ook houdend aan de Nederlandse wet en
regelgeving

Afgesproken is dat op basis van het feit dathet Henschotermeer een belangrijke plek
is in de Utrechtse heuvelrug in combinatie met hetfeit dat er diverse veranderingen
optreden omtrent de exploitatie heeft dewethouder een inspanningsverplichting om
de raad te informeren van hetwel en wee rondom hetHenschotermeer en de
ontwikkelingen.
Het is mooi te lezen dat de voorgenomen afspraken zijn nagekomen dat er een
ambtelijke projectgroep en stuurgroep geformeerd zijn . In memo609 Vragen D66
Henschotermeermetbeantwoording geeft de wethouder aan zelf deel te nemen in
deze stuurgroep en in vraag 4 wordt aangegeven dat de samenwerking naar
tevredenheid verloopt.
Descartes geeft aan dat: Om te weten watmensen werkelijk denken , moetmen
eerder letten op wat ze doen dan op wat ze zeggen . Als wijnaarhethandelen kijken
van de ambtelijke projectgroep en stuurgroep kijken, zien we welhet een en ander
datniet valt binnen de randvoorwaarden die gesteld zijn in het ontwikkelkader, maar
ook by binnen de Nederlandse wet- en regelgeving. Met als gevolg een twijfel of de
gemeentes van plan zijn zich te houden aan de gesteldekaders. Hieronder zullen
enkele voorbeelden volgen . Het is tevens niet te verkopen aan debevolking om
zomaar van de gemaakte afspraken los te komen omdathet de exploitant het even
niet goed uit komt. De geloofwaardigheid van de politiek komtzwaar onder druk te
staan als we hier deze grote veranderingen toestaan . Als er een kleine aanpassing
noodzakelijk zou zijn zou er nog over na te denken zijn , maar in dit geval is het het
totaal tegenovergestelde.
Als een exploitant voornemend is een irisscan te gebruiken en al heeft
aangeschaft, dan lijkt hetons handig om vooraf te melden dat dit niet valt
binnen de mogelijkheden van de wet AVG . Dat voorkomt een hoop ellende bij
een exploitant. En zeker als er zo goed overleg geweest is, zou dat toch zeer
eenvoudig moeten zijn .
Als iemand poortgebouwen wil bouwen , dan lijkt hetmebij uitstek de functie
van een stuurgroep om de exploitantdaarover, indien nodig te informeren .
Wat er is gebeurd is dat de exploitant een vergunning heeft aangevraagd en is
gaan bouwen . Uiteindelijk is de aanvraag afgewezen en staat hetpoot
gebouw er gewoon zonder de daarvoor benodigde vergunningen . Bij een
goed functionerende stuurgroep had ditnooit mis kunnen gaan . Wijweten niet
eens of de gemeentes op de hoogte waren van het feit dathetpoortgebouw er
al stond of niet. De fractie van de SP Utrechtse Heuvelrug heeft hier onder
andere een melding van gemaakt en (mogelijk mede) naar aanleiding daarvan
is men gaan kijken
In het stuk : Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 november
2016 , nr. 819E06E9, tot vaststelling van de Beleidsregels natuur en landschap
Provincie Utrecht 2017 (Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht
2017), valt te lezen dat er een vergunningsplicht is bij rigoureuze kap van bos.
De kap die gedaan is heeft, ondanks dat u het graag wil geloven , niets te
maken met regulier onderhoud. Regulier onderhoud is zoals u alaangeeft
vergunning vrij. Onder normaalonderhoud wordt verstaan : het

vellen van hakhout, het periodiek knotten van knotbomen en snoeien van
(dode ) takken en kwaliteitssnoei bijmonumentale bomen ; Hierover had de
stuurgroep de exploitant kunnen informeren en bijstaan . In vervolg vragen
komen we hierop terug.
Wij hebben een vraag gesteld aan hetMinisterie van Infrastructuur en
Waterstaat. Deze vraag ging over openbare paden (bijvoorbeeld
wandelpaden ).
De reactie van hetMinisterie :
U vraagt wanneer en hoe de status "openbare weg", als bedoeld in artikel 4
van deWegenwet, begint en eindigt. Hieronder vindt u mijn reactie .
Ofeen weg openbaar is in de zin van de Wegenwet volgt uit artikel 4 . Een
weg is openbaar door toegankelijkheid voor een ieder gedurende dertig jaar of
door tien jaar plus onderhoud. Een eigenaar kan een weg ook bestemmen tot
openbare weg , maar daartoe is wel de medewerking van de gemeenteraad
vereist.
Vaak zijn gronden met een openbare bestemming eigendom van de
gemeente ,maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn . Ook particulieren kunnen
eigenaar zijn van gronden of andere zaken met een openbare bestemming,
zoals een weg ofeen sloot. Het openbare karakter van deze zaken stelt
beperkingen aan de bevoegdheden die de eigenaar over die zaak kan
uitoefenen . Deze beperkingen gelden zowel voor de gemeente als eigenaar
als voor de particuliere eigenaar. Zomoet de eigenaar van een openbare zaak
het gebruik overeenkomstig de bestemming dulden .
Dit geldt in hetbijzonder voor openbare wegen in de zin van de Wegenwet
(artikel 4 ). Op grond van artikel 14 van de Wegenwetmoet de rechthebbende
op een weg alle verkeer op deze weg dulden. Dat geldt dus voor zowel de
gemeente als de particuliere eigenaar.
Een openbare weg kan dus ook nietzomaar door de eigenaar worden
afgesloten .
Een tijdelijke afsluiting is welmogelijk via een verkeersmaatregel of
verkeersbesluit),maar voor het permanent afsluiten en het daarmee
onttrekken aan de openbaarheid is een besluit van de gemeenteraad nodig
(artikel 7 jo . artikel 9 van de Wegenwet).
Het is overigensmaar zeer de vraag of de gemeenteraad het verzoek tot
opheffing van ofonttrekking aan de openbaarheid van de weg honoreert. Dit,
omdat aan een dergelijk verzoek een zogenoemd zwaarwegend, door deze
eigenaar aan te tonen belang ten grondslag moet liggen . Immers ,het
uitgangspunt van de Wegenwet is en blijft: openbaarheid van wegen .
Daarnaast geefthet Ministerie aan dat er standaard geen geld gevraagd mag
worden voor hetbetreden van open bare wegen . In geval van een evenement
o .i. d. mag hetwel. De enige die geld mag vragen voor hetbetreden van
openbare wegen is de overheid zelf.We noemen het dan tol. Wij vragen ons
af of erwatmet deze kennis gedaan is door de stuurgroep . Het afsluiten van
openbare wegen doormiddel van een hek is in onze ogen dus maar de vraag
ofhet mag

In antwoord op de gestelde vragen door D66 geeft de Wethouder een
presentatie van de plannen zoals de exploitantdeze wil doen . Het is gebracht
als een vaststaand gegeven . Al deze plannen vallen volledig niet binnen de
kaders van de gemaakte afspraken . Wij zouden verwachten dat de wethouder
de raad voorlicht wat er op datmoment binnen de kaders mogelijk is. Tevens
verwachten wij dat de ambtenaren die de wethouder ondersteunen , de
wethouder hiervan op de hoogte stelt en de antwoorden iets bijsturen . Wij
maken ons dan ook zorgen om het goed functioneren van de gemeentes!!!
Eerst wat plaatjes ,zoals bij u bekend hoort te zijn :
Hetruimtelijk kader: toelichting ontwikkelruimte in huidige
situatie (2 )
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Plan ontwikkeling
Schwinden in het
bied

Op blz 13 tweede dia staatbeschreven :
- In hetbestemmingsplan Buitengebied 2010 en herziening Buitengebied 2013
gemeente Woudenberg kent de ruimte rondom het Henschotermeer debestemming
natuur. Direct grenzend aan hetmeer kent hetbestemmingsplan van de gemeente
Woudenberg een maximum van 1060 m2 toegestane bebouwing metbestemming
dagrecreatie wordt op dit moment gebruikt voor gebouwen van de huidige
exploitant).
Dit geld voor gebied C2. Dat brengtmet zich mee dat als de beheerder iets in dit
gebied wil toevoegen dat consequenties heeft voor de aanwezige bebouwing. Het
voorstellen van nieuwe eenheden verblijfsrecreatie door de exploitant in de entree
zone zaldan ook gevolgen hebben voorde reedsbestaande bouw . Vergroten van
hetbeheerderskantoor inclusiefwoning lijktdan ook niet te kunnen volgens de
gemaakte afspraken . Is tevens de vraag of er een woonbestemming te vinden is op
dit gebied .
Voor gebeid A1 en A2 geld dat de bestemming Bos is. Daar staat verder niet in dat er
gebouwd mag worden . Lijktme ook niet datwe zo maar in een gebied met
bestemming bos 1 % mogen bebouwen. Voor zover ik weet is dit de locatie waar
vakantiehuizen zijn gepland (datmag dus niet!)
DeWethouder geeft tevens aan bij het beantwoorden van Vraag 5 dat er op het
gebied van de YMCA een bestemming verblijfsrecreatie zit. Volgens de getekende
overeenkomst is te zien dat het gebied waar voormalig de YMCA zat een
bestemming Bos is . Dat betekend dat er geen mogelijkheden zijn voor
verblijfsrecreatie op dit grond gebied .
Voor gebied B1 (Nederlandse Caravan Club ) heeft de bestemming verblijfsrecreatie .
Hiermag maximaal 70m2bebouwtworden ten behoeve van voorzieningen (op dit
moment wordt deze 70m2 reeds gebruikt). (hiermag overnachtworden !)
Wehouden dan nog gebied C1 en B2 over. Beide gebieden liggen in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug. Hier geld inderdaad de 1 % regeling die de wethouder verteld .
Beide hebben de bestemming recreatie .
Gebied C1 heeft de bestemming dagrecreatie .
Gebied B2 is door de exploitant volgepland met de bestemming kampeerterrein .
Dit gebied heeftmomenteel de bestemming (dag)recreatie .
Mijn verwachting is dat de gebieden C1 en B2 overeenkomen met het buitengebied
Maarn .Waarover hetvolgende is afgesproken :
In het bestemmingsplan "Maarn -buitengebied" van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug is opgenomen dat in het aangegeven gebied 1 % van de

ruimte metbestemmingsplan recreatie ontwikkeld mag worden ten dienste van
dagrecreatie (6 meter goothoogte , 10 meter nokhoogte ). Dagrecreatie betekend in de
basis dat er niet overnachtmag worden . Datbetekend dus ook dat bovenstaande
van (dag)recreatie . Vervangen mag worden door dagrecreatie . Eventuele horeca
dient ten dienste te staan van de dag recreatieve functie
Dit lijkt er op dat ermomenteel überhaupt geen kampeerterrein op dit gebied mag
komen .
Als aanvulling op bovenstaande : In vraag 3 geeft de gemeente aan dat: De
gewenste activiteiten worden getoetst aan vigerende wet- en regelgeving,
daarbij rekening houdendmet overige (particuliere) belangen. Als de
gemeente ook aangeeft dat er zo'n ontzettend goed contact is hoekan het
dan zo ontzettend uit de hand lopen . Schijnbaar is het College van B & W niet
op de "hoogte " van de eigen gemaakte afspraken . Blijkbaar is er geen enkele
ambtenaar die B & W wijst op het feit dat de gemeente zich niet houdt aan de
eigen afspraken . Blijkbaar heeft de gemeenteraadmoeite methet controleren
van de uitvoering van de gemaakte afspraken . Tevens is het opvallend dat
zelfs de journalistiek dit soort hiaten heeft laten liggen ... .....
Voor de volledigheid geef ik vraag 5 en het antwoord van de wethouder op
vraag 5 van de gestelde vragen :
Vraag 5 . Is dagrecreatie nog steeds hetuitgangspunt van de eigenaar? Zo ja ,
hoe verhoudt dit uitgangspunt zich tot de nieuwe plannen waarin 40
camperplekken en 25 vakantiehuisjes staan opgenomen ? Zo nee ,waarom is
de raad hier niet over ingelicht?
Het is inderdaad uitgangspunt om hetHenschotermeer zo veelmogelijk ten
behoeve van dagrecreatie in te vullen . Uitzonderingen zijn de vestiging van
YMCA op de voormalige verblijfsrecreatie van de NCC . Datwas al
verblijfsrecreatie en wordt numet een gebouw erop voorgesteld voor de
doelgroep jongeren .
Langs de rand van het gebied ,maar nabij de centrale ( entree)zone worden
inderdaad nieuwe eenheden verblijfsrecreatie voorgesteld . Deze zijn
economische gezien noodzakelijk voor de exploitatie door de pachter .
Hiervoor wordt de ruimte in hetbestemmingsplan Heigraaf gebruikt. Dus
uitwisseling . Echter het valt wel in een andere gemeente dus voor Utrechtse
Heuvelrug is dit nieuw .
Als de stuurgroep goed zou functioneren zou de stuurgroep volledig op de
hoogte moeten zijn . Dat wilzeggen dat een antwoord dat het nieuw is voor de
gemeente Utrechtse Heuvelrug niet als geloofwaardig gezien kan worden .
Onze verwachting is dat dit voldoende is om twijfel te hebben bij het functioneren van
de stuurgroep ,maar zijn uiteraard zeerbenieuwd naar uw criteria , op basis waarvan
u de conclusie heeft getrokken dat de stuurgroep goed functioneert

Inleiding vraag 2 tot en met vraag 11
In samenwerkingsovereenkomstprojectgebied Henschotermeer staat:
Artikel 1. Visie op het projectgebied Henschotermeer
1. 3 De huidige uitstraling van hetmeer en boslandschap blijft behouden .
In het documentOntwikkelkader Henschotermeer staat:
Er dient te worden voldaan aan het wettelijke kader rondom natuurbeheer,
waaronder de Boswet en Flora & Faunawet. Ditbetekend dat de natuurkwaliteit
(boslandschap) in stand moetworden gehouden en indien mogelijk kan worden
verbeterd. (pagina 10 , tweede dia )
In het document OntwikkelkaderHenschotermeer staat:
Overheden gaan ervan uit dat ingevalvan nieuwe ontwikkelingen natuurgebieden
worden ontsnipperd, wat betekend dat er geen hekwerken o.i.d . als afsluiting komen .
Ingeval van gewenste afscheiding/afsluiting dient dit economisch , ecologisch en
landschappelijk goed verantwoord te worden en dient dit in de bestemmingsplannen
geregeld te zijn . Pagina 11, eerste dia )
In het document Ontwikkelkader Henschotermeer staat:
• In het bestemmingsplan "Maarn -buitengebied" van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug is opgenomen dat in het aangegeven gebied 1 % van de
beschikbare ruimte metbestemmingsplan recreatie ontwikkeld mag worden
ten dienste van dagrecreatie (6 meter goothoogte, 10 meter nokhoogte ).
Dagrecreatie betekend in de basis dat er niet overnachtmag worden .
Eventuele horeca dient ten dienste te staan van de dag recreatieve functie
In hetbestemmingsplan Buitengebied 2010 en herziening Buitengebied 2013
gemeente Woudenberg kentde ruimte rondom het Henschotermeer de
bestemming natuur. Direct grenzend aan hetmeer kent het bestemmingsplan
van de gemeente Woudenberg een Maximum van 1060 m2 toegestane
bebouwing metbestemming dagrecreatie (wordt op dit moment gebruikt voor
gebouwen van huidige exploitant). (Pagina 13 , dia 2)
In het documentOntwikkelkader Henschotermeer staat:
Voor gebied A1 en A2 geldt debestemming bos en valt binnen de EHS. Voor
realisatie van voorzieningen is een aanpassing van het huidige bestemmingsplan
van de relevante gemeente(n ) passend binnen de EHS -voorwaarden noodzakelijk .
Gebied A1betreft gemeente Woudenberg, gebied A2 gemeente Utrechtse
Heuvelrug. (Pagina 14 , dia 2.)
In het document Ontwikkelkader Henschotermeer staat:
Voor het passendmaken van wijzigingen binnen de EHS - voorwaarden* is het
volgende van belang: nieuwe ontwikkelingen in de EHS, die een wijziging van de
bestemming vragen ,mogen per saldo niet leiden tot significante aantasting van de
wezenlijke waarden en kenmerken .Deze beoordeling moet plaatsvinden op basis
van een ecologische toets, die primair maatwerk is . Indien significante aantasting
dreigt dan biedt de provincie drie instrumenten om de aantasting mogelijk toch te
voorkomen (voor een meer uitgebreide toelichting zie de bijlage EHS Wijzer) :
Bij "plussen en minnen : worden in hetzelfde project voldoende onderdelen
opgenomen die natuurwinst opleveren . Hetis daarbijbelangrijk dat

natuurkwaliteit(en de natuuroppervlakte) gelijktijdig met de ruimtelijke
ontwikkeling minstens evenredig meegroeit. Vanuit de combinatie kan dan
mogelijk geconcludeerd worden dat er geen sprake is van aantasting.
De saldobenadering lijkt op hetplussen en minnen , maar is veel
grootschaliger en er zijn meestalmeer functies en grondeigenaren bij
betrokken .
Herbegrenzing van het EHS is toepasbaar voor terreinen tot enkele
hectares groot. Er is dan een zorgvuldige ecologische onderbouwing nodig
datherbegrenzing leidt tot een betere samenhang of een betere
functioneren van de EHS.
Ook per saldo kan er sprake zijn van significante aantasting en mag de ontwikkeling
in de EHS niet doorgaan .“ Tenzij" er sprake is van groot openbaar belang en
alternatieven ontbreken . In dat gevalmag het project doorgaan als de aantasting
gecompenseerd wordt. Aangenomen mag worden datbij deze ontwikkeling geen
sprake zal zijn van groot openbaar belang en /of dat er geen alternatieven zijn .
Vraag 2 )
De exploitant Van deLagemaat is op eigen houtje , zonder vergunning hetbos gaan
kappen /onderhouden . De gemeente heeft niet ingegrepen . Na vagen van onder
andere de SP in de gemeente raad is de wethouder hier achter aan gegaan en kwam
tot de conclusie dathet regulier onderhoud was,maar dan welzonder
kapvergunning. Dit kappen /onderhouden is vrij radicaal gegaan, van een bos gebied
is het naar een gebied gegaan met watbomen. (klopt dit en mag dat zomaar, wie
had hier eventueelmoeten ingrijpen ? ).
Reactie gemeentes:
De beheerder heeft regulier onderhoud uitgevoerd . Dit valt onder de Wet Natuur
Bescherming. Provincie Utrecht heeft het bevoegd gezag hierin .
Reactie op reactie gemeentes:
Wij zijn het volledig eensmet uw antwoord .Zoals hierboven beschreven staat had er
een vergunning aangevraagd moeten worden bij de Provincie . Helaasmoeten wij
wederom constateren dat er dus bij de provincie het een en ander mis gaat.
Op basis van 2 foto 's (gemaakt door Lyander Schmitz , oa zichtbaar op de facebook
pagina van Vrije Plens in hetHens) hoop ik u te kunnen overtuigen dat dit geen
normaal takje weg knippen is en dathet rigoureuze maatregelen zijn geweest.
Gelukkig geeft u aan dat de stuurgroep goed functioneert. Het zonder vergunning
dusdanig kappen van bos is echter niet toegestaan . Dit geeft aan dat de stuurgroep ,
zoals wij hetzien , in ieder gevalniet goed functioneert. Als u , als gemeentes
Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg , constateert dat de provincie laakbaar handelt,
lijkt het mij logisch dat u als gemeentes ingrijpt. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u
als gemeentes toekijkthoe de provincie zich niet aan dewet houdt. Wij zijn dan ook
uitermate benieuwd welke stappen u heeft genomen als gemeentes om de provincie
aan te sporen zich aan de Nederlandse wet en regelgeving te houden . Tevens zijn
wijbenieuwd welke stappen u heeft ondernomen na het aansporen van de provincie
om zich wel aan dewet te houden . Wij zijn dus absoluut van mening dat u gelijk heeft
als u aangeeft dathet een taak van de provincie is , maar wij zijn het nietmet u eens
als u aangeeft dathet u niet aangaat. De gemeentes dragen dus zekereen
verantwoordelijkheid in dit verhaal

Vraag 3 )
In hoeverre is hetkappen / onderhouden van hetbos een aanslag op het vereiste dat
de huidige uitstraling van hetmeer en boslandshap behouden blijft. (klopt dit en
mag dat zomaar, wie had hier eventueelmoeten ingrijpen ?)

Reactie gemeentes:
Dit valt onder de Wet Natuur Bescherming. Provincie heeft hetbevoegd gezag.
Reactie op reactie gemeentes:
Wij zijn het volledig eensmet uw antwoord. De provincie lijkt volledig niet goed te
functioneren . Zoals bij vraag 2 geantwoord , vinden wijhet dat erwelbepaalde
verantwoordelijkheden zijn van de gemeentes. Wederom constateren wij dat de
stuurgroep dus weer niet functioneert. Wij zijn dus weer benieuwdnaar uw acties en
stappen (evaluatie en bijsturing etc).
Vraag 4 )
De exploitant Van de Lagemaatheeft na het kappen /onderhouden van hetbosgebied
een hek geplaatst rondom hetmeer. Hethek heeft een behoorlijke ophef doen
opwaaien . De verantwoordelijk wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,
heeft hierover contact gehad met de exploitant onder andere vanwege de ophef en
hetniet op de hoogte zijn door de verantwoordelijk wethouder. De verantwoordelijk
wethouder en de heer Lagemaat waren er van overtuigd dat een hek op eigen grond
altijd mag tot een hoogte van 1 meter. Om toch de goede wil te laten zien van de
exploitant is afgesproken dat hethek 1 meter hoog is en dat de onderste 20 cm vrij
zijn van hek, zodat er diverse dieren onder het hek konden komen om bij de enige
drinkplaats te kunnen komen van de omgeving.
Volgens ons verbeterd een hek de natuurkwaliteit niet. In hoeverre wordt er
dan voldaan aan het wettelijke kader rondom natuurbeheer,waaronder de
Boswet en Flora & Faunawet. Ditbetekend dat de natuurkwaliteit
(boslandschap ) in stand moet worden gehouden en indien mogelijk kan
worden verbeterd. Wie had hier eventueel moeten ingrijpen ?
Reactie gemeentes:
Het is niet zo dat het plaatsen van een hek of terreinafscheiding altijd slecht is voor
de natuur . Voor het plaatsen van de afrastering is er nauw overleg met
natuurdeskundigen geweest.Met als uitgangspunt dat de doorgang zo optimaal
mogelijk wordt gehouden . Er is om die reden gekozen om een open onderstrook van
20 cm zodat er passeerbaarheid is voor kleine dieren en een hoogte die passeer
baar is voor grote dieren . Aangezien een afrastering in de huidige
bestemmingsplannen mogelijk is , was er geen reden tot ingrijpen .
Reactie op reactie gemeentes:
Bij deze opmerking vinden wij deze spreuk wel toepasselijk . Zelfs wanneer alle
deskundigen hetmet elkaar eens zijn , dan kunnen ze het nog steeds mis hebben
(Russel). Wijkunnen ons niet aan het idee onttrekken dat wij het plaatsen van een
hek in een natuurgebied een achteruitgang vinden van de kwaliteit van de natuur.
Zeker als het onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur. Wij zijn dan
ook uitermate nieuwsgierig op basis van welke (natuur)criteria de wijzen beslist
hebben . Zoals eerder ook beschreven geefthet Ministerie van infrastructuur aan dat
het afsluiten van openbare wegen doormiddel van een hek , niet zomaarmag . Wij
vragen ons dan ook af of hethek in de huidige bestemmingsplannen past. In de
samenwerkingsovereenkomst en het documentontwikkelkader Henschotermeer,
wordt duidelijk aangegeven dan een hekwerk niet wenselijk is. Het lijkt ons dan ook
eerlijker als de exploitant eerst alle mogelijkheden had onderzocht en als er echt
niets mogelijk geweest zou zijn , dan is een hetplaatsten van een hek pas aan de
orde. Wederom zou het natuurlijk logisch geweest zijn dat dit eerst in de stuurgroep
besproken zou zijn en als het zou functioneren hadden de gemeentes

gemeenteraden natuurlijk daarovermoeten inlichten . Hethek kwam behoorlijk
onverwacht en zoals de verantwoordelijk wethouder destijds zag hij het ook niet
aankomen . In een mail wisseling van de SP - Utrechtse Heuvelrugmet het ministerie
van binnenlandse zaken leek hetnaar voor te komen dat er überhaupt geen hek mag
komen zonder expliciete vergunning van de overheid /overheden op een gebied met
debestemming Bos. Zoals ook door de gemeentes en provincie aangegeven valthet
Henschotermeer binnen de EHS . Voor realisatie van voorzieningen is een
aanpassing van het huidige bestemmingsplan van de relevante gemeente (n )
passend binnen de EHS-voorwaarden noodzakelijk . Volgens ons geeft de Wet
Natuurbescherming de opdracht, om bij veranderingen de EHS te verbeteren (wat
kwaliteit van de natuurbetreft). Een hek lijkt een belemmering/verslechtering van de
EHS . Tevens lijkthet in strijd met de door de gemeentes en provincie afgesproken
voorwaarde dat veranderingen de uitstraling van hetmeer en bosgebied in
combinatie met de EHS niet negatief wordt beïnvloed. Het vermarkten lijkt dus zeker
niet in het openbaar belang! Als u had geantwoord dat hethek noodzakelijk was
voor de exploitant om entree te kunnen heffen was u geloofwaardig.Maar om het
hek te gebruiken als zijnde noodzakelijk voor een mooi natuurgebied lijktons
behoorlijk lachwekkend en ongeloofwaardig .
Wij zijn overigens ook erg benieuwd waar de gemeente vandaan haalt dat er een hek
geplaatstmag worden buiten de bebouwde kom in een gebied met de bestemming
bos. Wij zien graag uw verwijzingnaar de bestaande wet tegemoet! Dat komtterug
in vraag 8 .
Vraag 5 )
Overheden gaan ervan uit dat ingevalvan nieuwe ontwikkelingen natuurgebieden
worden ontsnipperd , wat betekend dat er geen hekwerken o .i.d . als afsluiting komen .
Ingeval van gewenste afscheiding/afsluiting dient dit economisch , ecologisch en
landschappelijk goed verantwoord te worden en dient dit in de bestemmingsplannen
geregeld te zijn . Pagina 11, eerste dia )
Mag de exploitant een hek plaatsen ? Wie had hier eventueelmoeten ingrijpen ?
Reactie gemeentes:
Ja, datmag. Ingrijpen was niet noodzakelijk voor een hek van ten hoogste 1 meter.
Zie ook antwoord op vraag 8 .
Reactie op reactie gemeentes:
Het Henschotermeer is een bijzondermooi gelegen bos - en recreatiegebied in het
hart van de Utrechtse Heuvelrug. Direct gelegen naasthetNationale Park de
Utrechtse Heuvelrug. Het gebied het Henschotermeermaakt ook deel uit van de
zogenaamde ecologische hoofdstructuur. Zoals het woord meer al doet vermoeden is
hetHenschotermeer een meer. Dit is een echt uniek stukje natuur en zeker heel
anders dan de natuur bijhet Nationale Park . Het is ook een drink plek van wild. Het is
dus zeker de moeite waard om ons voor in te zetten om het Henschotermeer niet te
laten verprutsen door de marktwerking . Dewet natuurbescherming geeft aan dat de
kwaliteit van natuurgebieden moet worden verbeterd. De vraag die dan opkomtis of
er dan überhauptwel gesleuteld mag worden in zo'n belangrijk stukje natuurgebied.
Als er gezochtword naar het ruilen van natuurgebieden voor andere natuurgebieden
dan is de vraag ofhethetzelfde gaat worden als juist dit unieke stukje natuurgebied .
Wij vragen ons dan ook afofde plannen om onder andere bos gebied in te

voor vakantie huizen , dagrecreatie te vervangen voor verblijfsrecreatie . Etc etc wel
mogelijk is binnen de Wetnatuurbescherming. Het verruilen van natuur op de ene
plek naar natuur op een ander plek lijkt mij in dit verhaalniet op te gaan , aangezien
we op deze manier de toestroom van onder andere wild naar een drink gebied
bemoeilijkt en ofonmogelijk maakt. Gelukkig is het ook allemaalnog niet geregeld in
debestemmingsplannen . De gemeente heefthet eigenlijk alleen maar over het
economische verhaal en de rest lijkt nietmeegenomen te zijn in alle overwegingen
en voldoet wederom dus weer niet aan de eigen gemaakte afspraken die de
gemeente volgens zichzelf zo ontzettend goed uitvoert. Wij vragen ons dus ook af of
de interne kwaliteitscirkels wel werken , oftewelmet andere woorden of de aansturing
van de gemeente, organisatorisch ,wel in orde is.
In het stuk ontwikkelkaderwordt eigenlijk aangegeven dat er diverse mogelijkheden
zijn voor een goede ondernemer om het gebied op een juiste manier te exploiteren
zonder daarbij toegang te hoeven heffen . Een goed restaurant, speeltuintjes
Mountainbike routes, paardrijroutes, kleinschalige evenementen . Zo zijn er nog
diverse andere mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van het gebied van het .
Henschoteermeer. Zeker ook als er gekeken wordtnaar de exploitatie door het
Recreatieschap Midden Nederland. Deze had geen enkel commercieeloogpunt.
Zoals de provincie aangeeft in stuk 2015MME142 is dat onderhoud en beheer op
een minimaal niveau uitgevoerd is. Ditbetekent dathet voldoet aan de eisen van een
veilig zwem -recreatiegebied , maar betekent ook dat er veel in kwaliteit verbeterd kan
(en moet worden . Daardoor zijn er legio aan kansen voor een goede ondernemer
om hetzonder toegang en daardoor ook zonder hek mogelijk temaken om dit gebied
rendabel te exploiteren . Dat is ook de strekking van het stuk Ontwikkelkader
Henschotermeer, De mogelijkheid van het open houden van de mogelijkheid om
toegang te vragen is vanuit het rendabel kunnen maken van het gebied een logische
laatste uitweg .Mochten alle ontwikkelingen rondom het Henschotermeer niet
economisch rendabel zijn , dan is het logisch dat een ondernemer de mogelijkheid
krijgt om toegang te heffen ,maar dat is niet het doel geweest en de inzet van het
stuk waar ook de ondernemer voor getekend heeft!!!!!
Vraag 6 )
Indien de exploitant een hek heeftmogen plaatsen , hethek is hoger dan 1 meter
(met prikkeldraad voorzien (erg diervriendelijk ) en de onderrand van het hek is veel
lager dan de afgesproken 20 cm , zodat dieren er eigenlijk nietmeer onder door
kunnen.
Mag de exploitant dit hek plaatsen ? Wie had hier eventueelmoeten ingrijpen ?
Reactie gemeentes:
De afrastering is inmiddels geplaatstdoor de exploitant. Indien deze niet voldoet aan
de regelgeving, kan er een verzoek tot handhaving worden ingediend .
Reactie op reactie gemeentes:
Zoals u weet/had kunnen weten heeft de toenmalige fractie van de SP in de
Utrechtse Heuvelrug dit aangekaart. Er is inderdaad door de gemeente gekeken bij
hethek en er zijn metingen gedaan . Zoals u ook aangeeft in het antwoord op vraag 8
was het hek nergens hoger dan 1 ,20 meter. Dit valt bij u binnen de marge. Hek hek
begint op 20 cm hoogte en het hek loopttot 1 meter hoog. Bij elkaar is de afmeting
van het hek dus 80 cm . Als u het toestaat dathet hek tegen de grond aan

komen en tot 1 ,20 meter mag lopen ,betekend dat dat u een afwijking van 50 % heel
normaal vind. Onze vraag hierop is dan ook of de gemeente een afwijking van 50 %
van hetgeen afgesproken is normaal vind en dat het binnen de marge valt zodat er
niets aan gedaan hoeft te worden . Is dezelfdemarge er ook voor verbouwingen ,
stukken grond van de gemeente overnemen etc etc etc. Als er dan toch iets
afgesproken is waarom houdt de gemeente zich niet gewoon aan de afspraak . Dit
brengtmet zich mee dat er een verschil lijkt te zijn met hoe een gemeente met de
ene afspraak omgaaten met de andere. Dit doet de geloofwaardigheid van de
gemeente in ieder geval geen goed!
Vraag 7 )
Ten tijde van het kappen /onderhouden van het bosgebied is er in eerste instantie
door de verantwoordelijke van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ook ontkend dat er
een hek geplaatst ging worden . (klopt dit en mag dat zomaar, wie had hier
eventueelmoeten ingrijpen ? ).
Reactie gemeentes:
Toentertijd is aangegeven dat wij een hek niet wenselijk vinden ,maar indien het
bestemmingsplan dit toelaat zullen wij dat dit als een feit zien .
Reactie op reactie gemeentes:
Wat u als antwoord geeft op bovenstaande vraag is niethet antwoord op de vraag .
Wel geeft dit antwoord weer hoe de gemeente naar buiten is getreden met het idee
van het plaatsen van een hek . De gemeente vind het onwenselijk dat er een hek
wordt geplaatst. Als dat zo onwenselijk is waarom is dat dan niet gewoon , in eerste
instantie , gecommuniceerd met alle partijen ,zodat er een partij gezocht kon worden
die voldeed aan de wensen van de gemeentes. Dat kon dan toch ook gewoon
worden opgenomen in de bindende afspraken dat er geen hek geplaatstmag
worden . Daarnaast is het vreemd dat er van alles naar buiten gecommuniceerd wordt
waar vervolgens over gezegdmoet worden dat de gemeente er niet over gaat. Dit
brokkelt het vertrouwen weer verder af. Het lijktmeer op een soort onkunde. Ditwas
het antwoord op de vraag die niet gesteld was. De vraag was hoe het kon dat de
verantwoordelijk wethouder niet op de hoogte was van hetgeen gaande was rondom
hetHenschotermeer. Op basis van het feit dat het Henschotermeer een belangrijke
plek is in de Utrechtse heuvelrug en Woudenberg , in combinatie met hetfeit dat er
diverse veranderingen optreden omtrent de exploitatie heeft de wethouder een
inspanningsverplichting om de raad te informeren van het wel en wee rondom het
Henschotermeer en de ontwikkelingen . Dit geld ook voor het voornemen van het
kappen etc, maar dan moet de wethouderwel op de hoogte zijn om aan zijn
inspanningsverplichting te kunnen voldoen . Dit doetmeteen de vraag opkomen , is er
wel zo goed contact tussen de stuurgroep en de exploitant. De gemeentes en
provincie hadden daar kenbaar kunnen maken dat het hek onwenselijk was. Graag
krijgen we dan ook inzage in de overleggen van de stuurgroep met de exploitant en
wat daar besproken is.
Vraag 8 )
Wat is de regelgeving omtrent het plaatsen van een hek op eigen terrein met
bestemming bosgebied en het plaatsen van een hek, ook al is datmaar 1

hoog ? In een mail wisseling van de SP - Utrechtse Heuvelrug methetministerie van
binnenlandse zaken leek het naar voor te komen dat er überhaupt geen hek mag
komen zonder expliciete vergunning van de overheid /overheden . (Er is onder andere
in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een motie aangenomen dat er geen hek
geplaatstmag worden ). (klopt dit en mag dat zomaar, wie had hier eventueel
moeten ingrijpen ?).
Reactie gemeentes:
Hekwerken met een hoogte van 1 meter zijn in principe vergunningsvrij (behalve bij
monumenten en in beschermde stads/dorpsgezichten ). Dit zijn landelijke regels . Vanaf 1
meter- 2 meter (ofhoger) wordtbeoordeeld ofhetpast binnen hetbestemmingsplan en is er
een vergunning nodig .
Reactie op reactie gemeentes :
Zoals eerder aangegeven zijn wij er nog niet van overtuigd dathet plaatsen van een
hek , en daardoor het afsluiten van een openbare weg, is toegestaan . Daarnaast zijn
wij er ook niet van overtuigd dathet plaatsen van een hek , zonder beperkingen
gedaan mag worden in een gebied met de bestemming bos. Hetministerie van
landbouw geeft aan over het plaatsen van een hek van 1 meter in een gebied met de
bestemming bos dat:
De wet Natuurbescherming kentgeen bepalingen terzake .
Het is aan de mede-overheden (gemeente en /of provincie ) om op grond van het
Ruimtelijk Ordeningsinstrument, om hierover een uitspraak te doen . Dat wil zeggen
dat als de gemeentes niet willen dat er een hek komt, dat er ook geen hek komt.
Voor de zekerheid geef ik ook aan dat hetministerie ook over landelijke regels gaat.
Ik ben dus echt heelbenieuwd waar de gemeente vandaan haalt dat er een hek
geplaatstmag worden op een openbaar gesteld stuk weg. Het private karakter maakt
dan niet uit. Geld vragen voor hetbetreden van een openbare weg is overigens
alleen weggelegd voor de overheid .We noemen dat tol. In het NationaalPark
Utrechtse Heuvelrug bevinden zich meer dan 40 particuliere boseigenaren . Aldeze
eigenaren hebben in het verleden nooithet recht gekregen een gebied af te palen .
De gemeente heeft hier altijd tegen opgetreden op basis van het openbare karakter.
Het is wel geprobeerd maar nooit gelukt!!!!! Pogingen om particuliere terreinen om te
zetten in commerciële recreatie terreinen zijn tot dusverre tegen gehouden (Maarnse
Zandafgraving). Hekken zijn met dit beleid uitdrukkelijk in strijd .
Vraag 9 )
In het document Ontwikkelkader Henschotermeer staat:
Voor gebied A1 en A2 geldt de bestemming bos en valtbinnen de EHS. Voor
realisatie van voorzieningen is een aanpassing van het huidige bestemmingsplan
van de relevante gemeente (n ) passendbinnen de EHS -voorwaarden noodzakelijk .
Gebied A1betreft gemeente Woudenberg, gebied A2 gemeente Utrechtse
Heuvelrug. (Pagina 14 , dia 2. ) Een hek lijkt een belemmering van de EHS, tevens lijkt
het in strijd met de voorwaarde dat de uitstraling van hetmeer en bosgebied in
combinatie met de EHS negatief wordtbeïnvloed . Het is tevens zeker niet in het
openbaar belang ! (kloptdit en mag dat zomaar, wie had hier eventueel moeten
ingrijpen ? ).
Reactie gemeentes:
Zie antwoord op vraag 4.
Reactie op reactie gemeentes

Onze reacties staan ook in bovenstaande vragen .
Vraag 10 )
Via de gemeente hebben wij vernomen dat de exploitant Van de Lagemaat
verschillende ideeën heeft voor de inrichting en verbetering van het gebied rondom
het Henschotermeer. Het toekomstplan bestaat uit verschillende onderdelen ,
variërend van de verbetering van de horeca en de aanleg van een trimbaan en een
kinderboerderij tot de realisatie van camper- en bijzondere overnachtingsplaatsen .
Dit lijkt in strijd met: Dagrecreatie betekend in de basis dat er niet overnachtmag
worden . In hoeverre blijft de huidige uitstraling van hetmeer en bosgebied gelijk als
er ook camperplaats en bijzonder overnachtingsplaasten worden aangeboden in en
rondom het Henschotermeer. (kloptdit en mag dat zomaar, wie had hier
eventueelmoeten ingrijpen ? ).
Reactie gemeentes:
In de gebiedsvisie die door de exploitant is opgesteld wordt zover mogelijk rekening
gehouden met de uitstraling van hetmeer en bosgebied. Op 18 juni heeft de exploitant
diverse plannen (en de ontwikkeling van de plannen ) getoond en reacties verzameld en op
basis daarvan zal door de exploitant dit najaar een plan indienen bij de gemeenten . Waarna
bezien kan worden of een herziening van de bestemmingen nodig is en zo ja of het passend
Reactie op reactie gemeentes:
Dit doet vermoeden dat de stuurgroep überhaupt nietnaar de plannen heeft
gekeken . De plannen voldoen op geen enkele manier aan de gestelde kaders. Dat is
wel waar de gemeentes en provincie hun handtekening onder gezet hebben . Tevens
zou de exploitant op de hoogte gesteld moeten zijn van de gestelde kaders . Voor de
geloofwaardigheid van de politiek lijkthetmij uitermate onverstandig dat alles wat
afgesproken is direct de prullenbak in te gooien . Zoals te zien in de reactie van ons
bij vraag 1 zijn wij daar redelijk uitgebreid op ingegaan en is te zien dat er geen bos
meer overblijft en dat de sfeer volledig dreigt te gaan veranderen. Maar als gemeente
moet je natuurlijk wel eerst op de hoogte zijn . Volgens de gemeentes is het contact
met de exploitant fantastisch ,waarom moet de exploitant dan zelf de plannen
presenteren en wordt datniet gedaan doorbv de betrokken wethouders en de
afgevaardigde van de provincie . Op basis van het feit dathet Henschotermeer een
belangrijke plek is in de Utrechtse heuvelrug en Woudenberg met een belangrijke
openbare " functie " , in combinatie met het feit dat er diverse veranderingen optreden
omtrent de exploitatie heeft de wethouder een inspanningsverplichting om de raad te
informeren van hetwel en wee rondom het Henschotermeer en de ontwikkelingen .
Hier is de overheid (zoals gewoonlijk ) in gebreke gebleven .
Vraag 11)
Dagrecreatie betekend in debasis dat er nietovernachtmag worden . (klopt dit en
mag de exploitantdan zomaarbesluiten er mensen te laten overnachten , wie
had hier eventueelmoeten ingrijpen ?).
Reactie gemeentes:
Dagrecreatie betekent inderdaad dat er niet overnachtmag worden . Binnen de geldende
bestemmingsplannen is ruimte voor ontwikkeling,met name in de sfeer van dagrecreatie.
Voor andere functies is een bestemmingswijziging nodig .
Reactie op reactie gemeentes

In hoeverre neemtde gemeente zichzelf serieus ? Er is afgesproken in de gestelde
kaders dat er alleen dagrecreatie mag komen . Ook de exploitant is op de hoogte.
Hoe kan het dan dat er over eventuele veranderingen van de bestemmingsplannen
gesproken gaat worden .
In samenwerkingsovereenkomstprojectgebied Henschotermeer staat:
Artikel 3 . Toezeggingen
3 .2 Positief en welwillend te staan tegenover ontwikkeling op en rond
projectgebied Henschotermeer, binnen de bestaande wet- en regelgeving, en
zo mogelijk ook daarbuiten (door aanpassing) wanneer dit bijdraagt aan de
duurzame instandhouding en een rendabele business case;
Vraag 12)
Dat een gemeente positief en welwillend staat tegenover ontwikkeling op en rond
projectgebied Henschotermeer, binnen de bestaande wet- en regelgeving lijktme
uiteraard logisch . Echter de zin erachter schept enige verbazing. Dat een gemeente
mogelijk ook buiten de wet en regelgeving bijdraagt aan het duurzame
instandhouding van een rendabele businesscase lijkt buiten de wettelijke
mogelijkheden te gaan. Het lijkt er op datdit reeds is gebeurd , voorbeelden zijn bv
het kappen /onderhouden van bomen zonder vergunning, het plaatsen van een hek
rond hetHenschotermeer terwijl afgesproken is in de gemeenteraad dat er geen hek
mag komen , het plaatsen van een toegangspoort bij hetHenschotermeer terwijl de
vergunning is afgewezen en dat vervolgens gewoon goedkeuren . Het niet ingrijpen
bij een dreigende schending van de AVG wetgeving met betrekking tot de
gezichtsscan om toegang te verlenen etc , etc , etc .(klopt dit en mag dat zomaar,
wie had hier eventueelmoeten ingrijpen ?).
Reactie gemeentes:
Dit kloptniet. Alle aanpassing die tot op heden in het gebied gedaan zijn passen in
bestaande wet en regelgeving. Voor een deel van de plannen zoals gepresenteerd op 18 juni
zal een herziening van de regels van de bestemmingsplannen nodig zijn . Indien exploitant
daar een verzoek toe indient, zaleerstbesluitvorming nodig zijn .
Reactie op reactie gemeentes:
Zoals u snapt gaat het over het hele proces rondom het Henschotermeer. Zoals u
hierboven heeftkunnen lezen is het aan de regels houden van de overheid niet echt
gelukt. Dit tast de geloofwaardigheid van de overheid ongekend hard aan . Er is dus
een verschil in behandeling van de diverse personen , watwettelijk verboden is
aangezien iedereen volgens de wet gelijk is. Dat geld dus ook voor de gemeentes en
de provincie. Hek plaatsen waar hetnietmag (ga er nog steeds van uit dat het hek er
illigaal staat). De hoogte van het hek mag 50 % afwijkend zijn van de afgesproken
hoogte van het hek (dat is waar iedereen erg gelukkig van gaat worden met
verbouwingen en aanschaffen van stukjes grond van de overheid 50 % gratis erbij).
Hetkappen van een bos zonder vergunning. Het plaatsen van een illegaal
toegangsgebouw zonder geldige vergunning (heeft de gemeente ook niet eens weg
laten halen , wat ongetwijfeld bij andere burgers gebeurd zou zijn ). Het voornemen
om gezichtsscans in te gaan voeren , daar hebben de overheden nietsmaar dan ook
niets mee gedaan . Volgens de wet is het uitgesloten dat datmag. Zo te zien maakt
de gemeente toch echt een potje van het houden aan de regels binnen de wet.
Vraag 13

Mocht vraag 12 zo zijn , is er dan geen sprake van staatssteun ? (klopt dit en mag
datzomaar, wie had hier eventueelmoeten ingrijpen ? ).
Reactie gemeentes:
Er is geen sprake van staatssteun .
Reactie op reactie gemeentes:
Onze conclusie is in ieder geval dat de gemeentes en provincie heelbijzonder
hebben gehandeld in het voordeel van een exploitant buiten dewettelijke kaders om .
Wij kunnen niet van het idee afwijken datdat toch echt steun van de staat is die
zeker niet door iedere burger van de betrokken gemeentes en provincie herkend zal
worden , oftewel er is een duidelijke voorkeursbehandeling toegepast.
Vraag 14 )
Gaat de overheid buiten zijn boekje als de overheid een particulier een rendabele
businesscase probeert te geven . Dit gaatnamelijk ten koste van het maatschappelijk
belang watde overheid zou moeten dienen . (klopt dit en mag datzomaar, wie had
hier eventueelmoeten ingrijpen ? ).
Reactie gemeentes:
Hetlandgoed heeft de Familie van de Lagemaat, als particuliere onderneming, gevraagd om
het Henschotermeer vanaf 1 januari 2018 te pachten en de exploitatie op zich te nemen . Om
het recreatiegebied ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk te houden is een gezonde
exploitatie noodzakelijk . De overgang van een overheidsinstelling naar een particuliere
exploitant brengtmet zich mee dat overheidsgelden zijn gestopt. Deze gelden waren in het
verleden altijd beschikbaar en waren hard nodig om hetHenschotermeer en het
natuurgebied er omheen te onderhouden . Ook het onderhoud van gebouwen en de
infrastructuur werd gefinancierd vanuit overheidsgelden . Nu moet de exploitantzelf de
noodzakelijke financiële middelen vinden om hetmeer voor iedereen te behouden , verder te
ontwikkelen en te investeren in achterstallig onderhoud en vernieuwing van faciliteiten in het
gebied .
Reactie op reactie gemeentes:
Zoals u zou moeten weten is het niet de verantwoordelijkheid van een overheid om
een particulier of een bedrijf een rendabele bussinesscase te laten hebben . Het is fijn
datwe het daar over eens zijn . Dat een bedrijf winst moetmaken lijkt mij een gezond
streven . De exploitant is op de hoogte van de gestelde kaders en de wil van de
overheid dat hetHenschotermeer voor een ieder toegankelijk blijft. De keuze die
gemaakt is door de politiek over het vermarkten van openbaar gesteld groen , achter
deze keuze kunnen wij als SP niet achter staan . Echter deze keuze is gemaakt en
daar hebben wij mee te dealen . De gevolgen van die keuze is inderdaad dat de
gemeentelijke overheden en de provincie geen enkele bijdrage meer willen leveren
aan het exploiteren van het gebied Henschotermeer. De bijdrage die de gemeente in
het verleden over mochtmaken aan het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei
en Kromme Rijngebied , blijft vervolgens wel in stand . Dat wilzeggen dat de kosten
voor de gemeente de Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Woudenberg gelijk
blijven . Indien er toegangwordt geheven betekend dat dat de bezoekermoet
betalen . Debezoeker uit de omliggende gemeentes zullen dus zwaarder financieel
worden belast dan voor heen het gevalwas. Hetwordtdus DUURDER voor

bewoners van de omliggende gemeentes . De herverdeling van het geld dat
vrijgekomen is door de opheffing van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei
en Kromme Rijn is voor een deel opnieuw verdeeld waar opeens ruim 200 .000 naar
de Vinkeveense plassen is gegaan . Er is geprobeerd dat tegen te houden door
voorstellen in te dienen door de SP /fractie in de provinciale Staten echter dat heeft
niet voldoende steun kunnen krijgen . Op deze manier zijn de Vinkeveense plassen
wel gratis toegankelijk gebleven . Dat zijn dus politieke keuzes. Een opmerkelijk
verschil is wel dathet hele gebied bij het Henschotermeer nietmeer gratis is te
bezoeken en dat dat juist de enige plek is in de hele regio waarmen kan recreëren in
openbaarwater, terwijl wij ons afvragen ofdat het geval zou zijn bij de Vinkeveense
plassen . Dit zijn weer politieke keuzes waar de burger door middelvan verkiezingen
voor heeft gekozen . Tevensheeft de Gemeente Utrechtse Heuvelrug aangegeven
dat het gebied openbaar toegankelijk moet zijn . Dat is namelijk een van de
belangrijkste doelstellingen . Om dit voor de minimahaalbaar te maken is ermogelijk
nog een plan nodig . Dathet ook toegankelijk moet zijn voor de minima is ook
aangenomen in een motie van de provincie zoals ter lezen is in vraag 23. De
gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg liggen in de provincie en hebben
zich dus te houden aan dezemotie .
Vraag 15)
In hoeverre mag een exploitant opeens geld gaan vragen voor toegang als het
gebied al jaren en jaren gratis toegankelijk gesteld is. In hoeverre is er geen sprake
van verjaring van overpad ( erfdienstbaarheid) ? ( klopt dit en mag dat zomaar, wie
had hier eventueelmoeten ingrijpen ? ).
Reactie gemeentes:
Dat de toegangsheffing is ingevoerd is het gevolg van de keuze van de exploitant om op
dezemanier inkomsten te verkrijgen voor de exploitatie . Zie ook 14 .
Reactie op reactie gemeentes:
Zoals eerder ook te lezen is , is het dusmaar de vraag of er geld gevraagd mag
worden door een particulier voor hetbetreden van een openbare weg.
In samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer staat:
Artikel 6 . Organisatie
6 .4 Hetlandgoed is aanspreekpunt voormarktpartijen die interesse tonen in
projectgebied Henschotermeer
Vraag 16 )
Den Treek - Henschotermeer is een prachtig gebied, naast activiteiten op het
Henschotermeer worden er ook andere (internationale ) activiteiten georganiseerd op
Den Treek - Henschotermeer. In hoeverre mag er opeens besloten worden door Den
Treek - Henschotermeer om bijvoorbeeld een Hang On run (internationale wedstrijd
survivalrun , grootste internationale evenement van de Utrechtse Heuvelrug ) niet
meer over Den Treek - Henschotermeer te laten gaan (tenzij tegen betaling, wat de
organisatie nietkan dragen), maar dat zo 'n groots evenement opeens op het
Henschotermeer gehouden zou moeten worden (wat absoluut onmogelijk is voor
deze organisatie ) Hang on heeft bijvoorbeeld een trainingsterrein op de camping

grote bos. Dit terrein grenst aan Den Treek - Henschotermeer en heeft de afgelopen
jaren in goede overeenstemming en met een goede samenwerking gebruik gemaakt
van het bos van landgoed Den Treek - Henschotermeer). Deze stichting kan moeilijk
alle hindernissen en obstakels verplaatsen naar hetHenschotermeer. In hoeverre
mag Den Treek - Henschotermeer bepalen datzo 'n evenementniet doormag
gaan ?
Reactie gemeentes:
Den Treek Henschoten mag als eigenaar van hetgebied zelf bepalen welke activiteiten zij
wel ofnietwillen toestaan . Daarnaast is voor evenementen veelal een
evenementenvergunning nodig .
Reactie op reactie gemeentes:
Zou hetnietzo moeten zijn dathetLandgoed den Treek / Henschotermeer los staat
van de exploitatie van het Henschotermeer !
Ik ga meteen vraag 17 meebeantwoorden . Voor het gemak geef ik u het antwoord
op vraag 17 . Het ministerie van EZ (voorheen LNV) is aldoor verantwoordelijk
geweest voor het functioneren van het Nederlandse Nationale Parkenstelsel. De
minister van EZ (LNV) heeft tot 2013 jaarlijks subsidie verleend aan de parken voor
de uitvoering van de jaarplannen van de individuele nationale parken . Door het
Natuurakkoord tussen het Rijk en de provincies is nu de uitvoering van het
natuurbeleid (inclusief de organisatie en de uitvoering van het beleid mbt de
nationale parken ) bij de provincies gelegd. De financiering van het
Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP ) wordt per 1 januari 2014 nietmeer
door het Rijk gecontinueerd. Samengevat er gaat dus geld van de overheid , betaald
door onder andere de burgers , naar het landgoed Den Treek / Henschotermeer. De
constructie word dan welheelbijzonder dat als er initiatieven zijn vanuitburgers , dat
het landgoed (dat dusbetaald wordt door onder andere deze burgers) aangeeft dat
er geen gebruik meer gemaaktmag worden van het nationaal park de Utrechtse
Heuvelrug en dat deze initiatieven door verwezen worden naar het Henschotermeer.
Zeker na de jarenlange tevredenheid van de samenwerking tussen het landgoed en
de organisatie .
Vraag 17)
Zijn er ook geldstromen van de overheid naar Landgoed Den Treek Henschotermeer?
Indien Ja, watbetekend dat?
Reactie gemeentes:
Nee, er is geen geld naar het landgoed gegaan.
Reactie op reactie gemeentes:
Er gaat dus inderdaad continue geld heen . Daarnaast is er een eenmalige
toekenning geweest van 150. 000 euro voor het om niet overdragen van roerende en
onroerende zaken aan de eigenaar betreffen een tegemoetkoming voor het
achterstallig onderhoud .
Inleiding vraag 18 )
In het documentOntwikkelkader Henschotermeer staat:
Bij planvorming en ontwikkeling gaan de overheden en het landgoed ervan uit dat de
exploitantdit in samenhangdoetmetde omgeving (dit is minimaalhet gebied

aangegeven in de kaart op pagina 15 met de omliggende recreatie bedrijven .
(Pagina 11, dia 2 )
Vraag 18)
De omliggende recreatiebedrijven zijn volledig niet in de plannen meegenomen van
de exploitant. Ook de gemeentes en provincie geven aan slecht op de hoogte te zijn
van de plannen en ontwikkelingen . (klopt het dat er dan iets mis gaat en mag dat
zomaar, wie had hier eventueelmoeten ingrijpen ? ).
In het documentOntwikkelkader Henschotermeer staat:
In hetkader van veiligheid en toezicht dient te worden voldaan aan (met de daarbij
behorende eisen ) :
- Veiligheid in het geval van calamiteiten (zie veiligheidsplan , integraal plan
voor gehele projectgebied opgesteld met omliggende bedrijven, zie bijlage
2 ) (Pagina 10, dia 2 )
Reactie gemeentes:
De constatering datwij slecht op de hoogte zijn herkennen wij niet als college.Wijzijn door
de exploitantbetrokken bij de planvorming via de projectgroep en via de Stuurgroep
Henschotermeer. Omwonenden ,belanghebbenden , omliggendebedrijven zijn door de
initiatiefnemers uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 18 juni jl. waar zij hun ideeën
en gedachten hebben kunnen delen over de voorgenomen plannen .
Reactie op reactie gemeentes:
In de samenwerkingsovereenkomst staat: Een nieuwe exploitant wordt geacht een
rendabele exploitatie te PRESENTEREN en te realiseren zonder enige vorm van
overheidsbijdragen . Betrokken partijen kiezen er dan ook voor geen uitgebreid eisen
en wensenpakket op te leggen aan de nieuwe exploitant,maar hier zo veel als
mogelijk flexibiliteit in open te laten voor de ondernemer. De raad wordt in ieder
geval, in het positieve geval, minimaal op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen . Om nu te gaan jubelen dat de exploitant op 18 juni 2019 een
voorlichtingsavond gegeven heeft voor het gebied dat de exploitant sinds 1 januari
2018 exploiteert is een beetje te positief. De omliggende recreatie ondernemers
krijgen dus niets te horen wat in tegenstelling is tot de gemaakte afspraken door
onder andere de gemeentes en de provincie . Binnen de stuurgroep hadden ze dus
demogelijkheid daar op aan te sturen . Ik ben benieuwd naar het overzicht van uw
acties om de exploitant aan te sturen om informatie met de omgevende recreatie
ondernemers te delen . Daarnaast is het ook mar de vraag of de raad duidelijk en
volledig is ingelicht... ..
Vraag 19 )
Aangezien de exploitant toegang wil heffen zijn van de voorheen 13 toegangen naar
het Henschotermeer nog slechts 1 a 2 in bedrijf. De gemeente had het
veiligheidsplan reeds goedgekeurd echter in eerste instantie gingen de deuren de
verkeerde kant op open en was hetbij de eerste drukke dag een calamiteit van
jewelste . (Wie is er verantwoordelijk aangezien het privé terrein is en kan dat
zomaar, wie had hier eventueelmoeten ingrijpen ?).
Reactie gemeentes:
De exploitant is verantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein , voor het definitief afsluiten
van de poorten is overleg geweest en is het ontruimingsplan aangepast.Mede op advies van
de VRU is er ingegrepen

Reactie op reactie gemeentes:
In de samenwerkingsovereenkomst op pagina 41 staat: De gemeente Woudenberg ,
Veiligheidsregio Utrecht en de beheerder/exploitant van hetHenschotermeer stellen
gezamenlijk een veiligheidsplan op waarin is opgenomen hoemet calamiteiten wordt
omgegaan , wie welke rol en taak heeft,waar verantwoordelijkheden liggen . Van de
nieuwe exploitantwordtverwachthethuidige plan over te nemen en uit te voeren .
Ook wordtvan hem verwacht ontwikkelingen op Henschotermeermet deze partners
te delen om de consequenties voor het Veiligheidsplan vervolgens gezamenlijk uit te
kunnen werken en vastte leggen . Als er achteraf ingegrepen is door de VRU geeft
dat aan dathet blijkbaar niet goed genoeg is gebeurd . Zoals u weet zijn er bij de
eerste mooie dag enorme problemen opgetreden omdat het plan niet goed in elkaar
zat. Op datmomentwas er geen calamiteit echter het liep wel volledig vast. Dit doet
vermoeden dat de kwaliteit van het geleverde veiligheidsplan onvoldoende is
gebleken en dat door het slechte plan mogelijk gevaarlijke situaties hadden kunnen
ontstaan . Daar zit dus echtwel een belangrijke verantwoordelijkheid van de
gemeentes en provincie.
Vraag 20 )
Is het calamiteiten plan besproken met de omliggende bedrijven , deze geven aan
geen contact te hebben gehad ?
Reactie gemeentes:
Nee , de exploitantis verantwoordelijk voorhet plan binnen de hekken . Het gaat ook alleen
om de veiligheid in dat gebied , zoals elke exploitant dat voor zijn eigen terrein actueel dient
te hebben . De VRU en de gemeenten werken ondertussen aan de afstemming tussen alle
plannen in het gehele gebied .
Reactie op reactie gemeentes:
Zoals gezien bij vraag 19, lijkthet erop dat de gemeentes behoorlijk achter de feiten
aan lopen en dat de afgesproken kaders waarbinnen de gemeentes en provincie
zouden moeten functioneren in praktijk duidelijk afwijkend zijn van de plannen .
Daarnaast is het zo dat in de het ontwikkelkader is afgesproken (Dia 22) : Bij
planvorming en ontwikkeling gaan de overheden en het landgoed ervan uit dat de
exploitant dit in samenhang doetmet de omgeving (dit is minimaal het gebied zoals
aangegeven in de kaart op pagina 15 met de omliggende recreatieterreinen . Daar is
dus niets van terecht gekomen .. ..
Vraag 21)
Zondag 2 juni 2019 was het prachtige dag, dit brachtmet zich mee dat het
Henschotermeer de aanloop niet aan kon, volgens het AD van 3 juni. Wie is er
verantwoordelijk voor de veiligheid ?
Reactie gemeentes:
De exploitantvan het Henschotermeer .
Reactie op reactie gemeentes :
Onze antwoorden zijn duidelijk gegeven in de vragen 19 en 20.Wij zijn het dusmet u eens
dat de exploitant verantwoordelijk is maar dat er ook een grote verantwoordelijkheid ligtbij
de gemeentes en provincie .
In samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer staat:
Artikel 8 . Inwerkingtreding en

8 . 3 Partijen kunnen de samenwerkingsovereenkomstna goed overleg
ontbinden indien blijkt dat de gemaakte afspraken reeds volledig zijn
nagekomen en instandhouding ervan geen toegevoegde waarde meer heeft,
dan wel dat blijkt dat dit convenant op cruciale onderdelen niet wordt
nageleefd door partijen .
Vraag 22 )
Bovenstaande vragen lijken mij voldoende om aan te tonen dat de afspraken niet
worden nageleefd en dat de afspraken ook ontbonden zouden moeten worden .
(kloptdit en mag dat zomaar, wie had hier eventueelmoeten ingrijpen ? ).
Reactie gemeentes:
Deze conclusie is niet juist. De planontwikkeling is net gestart.
Reactie op reactie gemeentes :
Wij verschillen op dit punt duidelijk van mening. Zoals te lezen hebben wij het idee
dat er op diverse punten een zooitje van gemaakt is en dat de exploitant eigenlijk
niets te verwijten valt aangezien deze gewoon gebruik maaktvan het falen van de
overheid .
Inleiding Vraag 23) Toegankelijk
Bij de vergadering van de provinciale staten van de provincie Utrecht is op 10 maart
2014 een SP - motie aangenomen . Denaam van de motie is: Betaalbaarheid en
toegankelijkheid gebieden van hetrecreatieschap Utrechtse Heuvelrug , Vallei- en
Krommerijngebied staat voorop !
Daarin staat onder andere:
Dragen het college op :
Betaalbaarheid en toegankelijkheid van de recreatiegebieden , die nu
nog onder de verantwoordelijkheid van het Recreatieschap UHVK
vallen , voor alle inwoners als uitgangspunt te nemen bij alle nog te
nemen beslissingen over de toekomst van deze gebieden .
Vraag 23)
Voorzoverbekend, lijkthet er op dat er geen rekening gehouden wordtmetmensen
met een watminder grote beurs ten aanzien van toegang tot het Henschotermeer op
hetmoment dat hetbetaald gaat worden . Overal is hetleesbaar dathet de bedoeling
is dathet Henschotermeer voor iedereen toegankelijk is en blijft, dan is het wel zo dat
ook een kleine bijdrage voor mensen met een kleine beurs een grootprobleem is.
Samengevat lijkt het er op dat het Henschotermeer geen publieke voorziening meer
is en het probleem is dat er ook geen andere uitwijk mogelijkheden meer zijn voor
recreatief zwemmen op een betaalbare manier. (klopt dit en mag dat zomaar, wie
had hier eventueelmoeten ingrijpen ? ).
Reactie gemeentes:
Eris sprake van een particulier terrein ,wij zien geen mogelijkheid om als gemeente zodanige
afspraken te maken dat inwoners van onze gemeente gratis toegang of korting krijgen en
inwoners van andere gemeenten welmoeten betalen .
De exploitant geeft hierover het volgende aan:
"Wij begrijpen dat veelbezoekers van het Henschotermeer (zo weljong als oud )moeten wennen
aan depersoonsentreeheffing die per 1 juli jl. is ingegaan en dat iedereen natuurlijk het liefst
gratis gebruik zou willen blijven maken van hetmeer. Daarom hebben we het tarief al zo

mogelijk proberen te houden. Een dagentree voor € 2, 95 is laag in vergelijking metbestaande
recreatieve zwemvoorzieningen in de omgeving . Zo kosteen dagkaart voor de Maarsseveense
Plassen € 5 ,- vooreen volwassene. En een abonnement voor het Henschotermeer kan worden
aangeschaft, tegen een gereduceerd tariefvan € 20,- per persoon en geeft t/m 30 september
2019 onbeperkttoegang."
Reactie op reactie gemeentes :
Zoals duidelijk is heeft de overheid wel degelijk het een en ander te zeggen over
particuliere terreinen . Zeker als het gaat om een gebied datzo belangrijk is in de
regio . Demotie die aangenomen is in de provincie zal ook moeten worden
uitgevoerd door de gemeentes. Ik ben zeer benieuwd naarwelke stappen u gezet
heeft om de motie in praktijk uit te werken . Het resultaat is in ieder gevaldat op dit
punt de gemeentes in gebreke blijven . (Voor zover ik weet is ditpunt ook niet terug
gekoppeld in de gemeente raden , terwijl de wethouder wel de plichtheeft de raden te
informeren .)
Tot Slot:
De keuze voor het aan de marktoverlaten betekend het gebied ruimte voor keuzes voorzover handelend binnen de gesteldekaders - van de ondernemer. Het kan nooit
zo zijn dat de keuze voorhet overlaten aan de markt,met zich mee brengt dat de
overheid zijn uiterste beest gaat doen , om alles in hetwerk te zetten voor de keuzes
van een ondernemer. De overheid zou hetmaatschappelijk belang moeten dienen ,
mocht dat goed samengaan methetbelang van een ondernemer dan is dat prima.
Deze keuze voor de markt, kan wel eens een verkeerde keuze zijn geweest. Zoals
weboven hebben kunnen lezen is hetin ieder geval niet goedkoper voor de
gemeente Utrechtse Heuvelrug (en mogelijk ook niet voor de gemeente
Woudenberg).Met de optie datminima en ook moeten kunnen komen is het zelfs
duurder. Daarnaast was er nog de 150.000 euro die gedoneerd is aan de nieuwe
exploitant voor achterstallig onderhoud . De grote verliezer is natuurlijk de
bezoeker,Zowel toeristen als de inwoners van de omgeving. deze zouden dan
moeten gaan betalen voor iets wat gratis was. Ook kan hetwel eens negatief
uitpakken voorhet toerisme, hetkan een drempel opwerpen voormensen om naar
hetHenschotermeer te gaan . Daarnaast is het aanzien van de politiek in het
geding. De betrokken partijen die de Samenwerkingsovereenkomstprojectgebied
Henschotermeer hebben ondertekend hebben niet gehandeld naar de richtlijnen
zoalsmeegegeven door het document Ontwikkelkader Henschotermeer.Het komt
zelfs in de verste verte niet in debuurt. Ook de exploitantheeft getekend voor de
kaders die de stuurgroep Henschotermeer hebben opgesteld . Het financieel
rendabelmaken op de meest eenvoudige manier lijkt ook niet te passen in de toon
van deze stukken . Ook de natuur is degene die er onder gaat leiden . Het
Henschotermeer is in hetmidden van belangrijke natuurgebieden . Het streven van
de plaatselijke, landelijke en zelfs Europese politiek is om natuurgebieden met elkaar
te verbinden . In dit kader is er bijvoorbeeld ook een keuze gemaakt voor een
ecoductop de amersfoortsestraatweg , een projectvan ettelijke miljoenen om de
natuurgebieden te verbinden . Dan kan het nietzo zijn dat de gemeente er zorg

draagt dat er een hek om een naastgelegen natuurgebied geplaatstwordt,waar een
belangrijk drinkwater gebied op zit voor de dieren . Daarnaast is het
maatschappelijk ongeloofwaardig voor de politiek van een gemeente en
provincie , dat er keuzes worden gemaakt tegen hetbelang van de burgers in
ten kosten van het winstbejag van een ondernemer. De keuze van demarkt lijkt
in dit gevaldusniet goed uit te pakken .
Een belangrijk uitgangspunt is dathetmogelijk nieuwe functies in het gebied vooral
aanvullend moeten zijn op de bestaande verblijfsrecreatie direct rondom hetmeer.
Maar het is wel de bedoeling het karakter van het Henschotermeer te behouden .
Zoals de plannen er nu voor liggen is dat een streven watbijlange na niet gehaald
gaatworden , watwel afgesproken is .
Van mening zijn wij datwat wijnu gedaan hebben rondom het Henschotermeer,
gedaan zou moeten worden door de gemeenteraadsleden en de provinciale staten
leden . Daarnaast is hetzo dat ook de journalistiek een belangrijke rol vervult in onze
democratie. Wijhadden gehoopt dat beide dusdanig goed zouden functioneren dat
wij niet genoodzaakt waren om deze brieven te schrijven !!!!!
Aangezien dit onderwerp in de gemeenteraden en bij de provinciale staten thuis
hoort, hopen wij dat dit ingezonden stuk daar uitgebreid besproken gaat worden .
Tot slot nog enkele filosofische uitspraken om het leesbaar te houden:
• Goede mensen hebben geen wetten nodig om te weten waarhun
verantwoordelijkheid ligt en slechte vinden wel een achterpoortje (Plato) .
• Wat de rups het einde noemt, noemtde rest van de wereld een vlinder (Lao
Tse ).
Onrechtverdragen is gemakkelijk , behalve dan dat je er steeds aan moet
denken (Confusius).
De beste manier om chaos te veroorzaken is alles te regelen (Boullart).
Watde mensen hun noodlot noemen, bestaatmeestal uit hun eigen
stommiteiten (Schopenhauer).
Tegenslag is de beste gelegenheid om te tonen dan men karakterheeft
(Seneca ).
Met grote belangstelling kijk ik wederom uit naar uw antwoorden en reactie op
de onze opmerkingen en vragen .
Met vriendelijke groet,

(voorzitter SP - Utrechtse Heuvelrug

