
0

Betreft: SP -UH Henschotermeer
Doorn , 18 december 2019

Geacht college van Burgemeester en Wethouders , geachte raadsleden van de UtrechtseHeuvelrug en Woudenberg en geachte gedeputeerde staten leden .
Zoals u weet hebben de Provincie Utrecht en de gemeentes Utrechtse Heuvelrug enWoudenberg in junieen brief van de SP Utrechtse Heuvelrug gekregen met ruim 20 vragenbetreffende het Henschotermeer. En zoals u misschien ook weet, verliep de beantwoordingnogalmoeizaam .De gemeenteWoudenberg heeft binnen de termijn geantwoord , dat er geen antwoord gaatkomen op onze vragen .De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft inhoudelijk gereageerd, al is het dan met zo weinigmogelijk diepgang en was het een nogalmoeizaam proces.En wewachten nog steeds op een teken van leven van de Provincie .U kuntzich voorstellen datwe zijn geschrokken van de manier waarop overheden vanprovincie en gemeenten omgaan met inhoudelijke vragen van burgers (wel of niet lid van eenpolitieke partij).Dit hebben wij in een reactie wederom gestuurd in de vorm van een brief naar de ProvincieUtrecht en de gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg ( 1 oktober, via demail, aande griffie van de bovenstaande overheden )Nu kwam er een reactie van de griffier van beide gemeentes dat de brief ontvangen was.Wederom heeft de Gemeente Woudenberg binnen de gestelde termijn gereageerd enwederom dat er geen inhoudelijke reactie komt, welmet enige onderbouwing zoals u zultlezen .Verder bleef het oorverdovend stil vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug en vanuit deprovincieAls slot opmerking in de brief van oktober hadden wij dat wij vinden dat het onderwerpHenschotermeer besproken zou moeten worden in de gemeente raden en bij de Staten. Ditaangezien er toch welheel erg veel punten zijn die daarvoor in aanmerking komen . Helaashebben wij kunnen constateren dat dit nog niet het gevalis geweest. Wij verzoeken u om deingediende en nog altijd onbeantwoorde vragen over het Henschotermeer te bespreken in degemeenteraden van Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg en in Provinciale Staten .
Wij zijn van mening dat de 3 overheden in gebreke blijven methet omgaan van vragen perbrief van een politieke afdeling over inhoudelijke zaken die een overheid aan gaan . Zowel deomgangmet de vragen als de inhoud is een probleem en wij hebben het idee datde 3overheden zich niet houden aan de heersende wet - en regelgeving . Daarnaast missen wijdebereidheid en hetenthousiasme bij de 3 overheden om er watmee te doen .Wij voelen onsdaarom genoodzaakt deze kwestie voor te leggen bij de Nationale Ombudsman .

Resultaten :Provincie



De provincie heeft de brief met reacties van de SP UH op de opmerkingen van de gemeenteUtrechtse Heuvelrug opgestuurd gekregen via demail van de Griffie .De reactie op de mail:
Geachte mevrouw , heer ,
Ik ben buiten de deur aan het werk en lees beperkt mijn mail. Voor zaken die niet kunnen wachten kunt u mij bellen ofappen .

Met vriendelijke groet,

Tot op heden is het hierbij gebleven .. Er is geen ontvangst bevestiging gestuurd• Er is geen bericht van afhandeling gestuurd binnen 10 werkdagen• De ingekomen brief is niet geplaatst bij de ingezonden stukken van de provincie
De vorige brief in juniwas de reactie van de provincie niets , niets en nog eens niets. Nuweliswaar een automatische reactie van de griffie maar het komtnog steeds niet in de buurtvan hoe een overheid met vragen / een brief zou moeten omgaan . Door staten leden van deSP is gevraagd aan de griffie of de brief ontvangen is en er is bevestigd dat de briefontvangen is . Over de inhoud , spreken lijkt zilver, zwijgen is goud dan is de provincie puur
goud . Het is een zeer kwalijke zaak dat de provincie brieven niet op de juiste manier lijkt tekunnen afhandelen . Nog even een herhaling van een opmerking van hetministerie van
Binnenlandse Zaken : Beantwoording van een dergelijk schrijven moet echter totdenormale bedrijfsvoering van de gemeente gerekend worden . Het is een kwestie vanbehoorlijk bestuur dat gemeenten - redelijkerwijze - antwoord geven op door burgersgestelde vragen , ook waar hetvragen van niet-inwoners betreft . Ditmag in onze ogendan ook gezien mag worden als een van dehoofdtaken van de overheid . Toch een zeerbelangrijk punt om na te gaan wat er mis gaat, hoe het heeft kunnen misgaan en hoe dit bij
te sturen . Dan lijkt het ook een relevante vraag ofdemensen die er nu zitten , wel de juistemensen zijn om dit goed op te pakken , aangezien het zo ontzettend mis loopt. .. . .

Gemeente Utrechtse Heuvelrug :De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de brief van oktober ontvangen via de Grifie . Waarde Gemeente Utrechtse Heuvelrug een pluim voor krijgt is dathet de enige overheid was dieinhoudelijk gereageerd heeft op de brief, door ons gezonden in juni. De reactie op de briefvan oktober staat hier onder beschreven :. Er is een ontvangstbevestiging gestuurd (wat bij de vorige brief niet gebeurd is ) .Na bemoeienis van de gemeenteraat (mede dankzij onze inzet en mede door deinzet van D66 - UH (met dank daarvoor )), aangezien het niet geheel vrijwillig leek tezijn , heeft de gemeente de brief bij de ingezonden stukken gezetBij de ingezonden stukken stond dat de brief afgehandeld zou zijn op 28 november2019 . Er is geen afhandelingsbericht gestuurd naar de SP UH of melding gemaaktnaar ons dat ze het gingen afhandelen en hoe. Dit proces van de brief zetten op delijst van ingezonden stukken heeft ook ruim langer geduurd dan de wettelijkvoorgeschreven 10 dagen



• Tot op heden is er geen reactie gekomen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Niets over de inhoud , aangezien er geen reactie is gekomen .Ongeveer alle opmerkingen die genoemd zijn bij de provincie lijken dan ook van toepassingop de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Gemeente Woudenberg :
De gemeente Woudenberg heeft de brief van oktober ontvangen via de Grifie. Waar deGemeente Woudenberg een pluim voor krijgt is dat het de enige overheid was die , wettelijkgezien , correct gereageerd heeft op de brief van oktober. De reactie van Woudenberg staathier onder beschreven



Gemeente
Woudenberg

Verzonden op :Zaalnummer:ContactpersoonAfdeling :Uw brief van :Met kenmerk :Blagen :Onderwerp : Diverse vragen Henscholermeer

Geachte heer Roelants ,
Allereerst onze excuses voor het uitblijven van een reactie op uw mail van 19 juli 2019Deze 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 2009 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 briefop de beantwoording van uw eerdere briefmet 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 beslutten 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 juni2019 hebben de YMCA en de exploitant van het meer de gezamenlijke visie voorde toekomstrichting van het gebled 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 gebiedWij zijn als overheid in afwachting van de keuzes die gemaakt worden 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 dat wij voor ogen hebben met het gebied .Wij vinden het niet passend on 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 ven 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 instendhouding en verbetering van het gebied eengezonde exploitatie nodig is . Vanouds zijn de inkomsten weersgevoelig , terwijl diversevaste kosten voor veiligheid en schoonhouden van het gebied gemaakt moeten 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 gebedsvisie 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 . Sij 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 leder die een mening heeft over deplannen ook gebruik maakt van de gelegenheid om deze kenbaar te maken bij YMCA ,MooiMeer bv en het landgoed



. Er is een ontvangstbevestiging gestuurd. De brieven en alle correspondentie zijn geplaatst bij de ingezonden stukken .

. DE gemeente heeft duidelijk aangegeven hoe de brief afte handelen en heeft dat ookgedaan in de gestelde termijnen .De gemeente Woudenberg is niet ingegaan op de inhoud van de vragen ,maarheeftwel een antwoord met een bepaald niveau gegeven . (Over de inhoud mogen we inNederland gelukkig verschillen van mening. )
Bij deze toch nog even over de inhoud van de reactie van de Gemeente WoudenbergNatuurlijk heeft de gemeente Woudenberg gelijk dat ze niet zelfstandig willenreageren op de vragen van de SP - Utrechtse Heuvelrug, aangezien het een gebiedis van bovenregionaal belang. Onze verwachting was dan ook dat de reactie niet uitde gemeentes en provincie zou komen maar datwe een reactie zouden ontvangen

van de opgerichte Stuurgroep . Dit zou verreweg de meest logische en praktischeoplossing zijn . Hetheeft ons dan ook zeer verrast dat dat niethet gevalwas !Watsamenwerking betreft is er dus enorm veel vooruitgang te boeken !!! Nog even eenherhaling van een opmerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken :Beantwoording van een dergelijk schrijven moet echter totde normalebedrijfsvoering van de gemeente gerekend worden. Het is een kwestie vanbehoorlijk bestuur datgemeenten - redelijkerwijze - antwoord geven op doorburgers gestelde vragen , ook waar het vragen van niet- inwoners betreft. Dat degemeente Woudenberg ons niet wil beantwoorden betekend niet dat de gemeenteWoudenberg zich mag onttrekken van hetbeantwoorden van vragen vanburgers /politieke partijen . Bijvoorbeeld hadmen dit ter sprakekunnen laten komen inde Stuurgroep zelf . Of dat gebeurd is , is voor ons niet te achterhalen , maar het effectis dat, ook door de gemeente Woudenberg niet voldaan wordt aan de opdracht dathet een kwestie van behoorlijk bestuur is om vragen van burgers te beantwoorden .Ook hier is dat een belangrijk punt om na te gaan wat er mis gaat, hoe het heeftkunnen misgaan en hoe dit bij te sturen . Dan lijkt het ook een relevante vraag of demensen die er nu zitten , wel de juiste mensen zijn om dit goed op te pakken .Opvallend datde gemeente Woudenberg afstand neemtvan de beantwoording vande door ons gestelde vragen in juni door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dezegemeente gaf duidelijk aan dat De antwoorden van ons (gemeente UtrechtseHeuvelrug) zijn afgestemdmet de collega 's van de gemeente Woudenberg. Ditmaaktverder niet uit, maar geeft niet directhet idee dat er goed samengewerktwordt.Fijn dat wehet welover eens zijn dat de afspraken moeten vallen binnen de kadersdie vastgesteld zijn door gemeentes en provincie . In de structuurvisie 2030 , in hetontwikkelkader en de samenwerkingsovereenkomst staat duidelijk verwoord watwijnaar voor hebben gebracht in de brief en de reactie van ons op de inhoudelijke
reactie door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De inhoud van deze stukken is nuprecies waar wij ons voor inzetten . Deze argumenten worden uitgebreid besproken inonze brief. Door middel van deze brieven willen wij u er aan herinneren wat er
vastgesteld is in de gemeenteraden (en staten ) en welk beleid u dus ook zou moetenuitvoeren . Dat is nu ook precies het beleid wat niet overeen komtmet de wensen en
de plannen van de exploitant van hetHenschotermeer.Wat er nu lijkt te gaangebeuren is dat de gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg en de provincieUtrecht beleid gaan uitvoeren wat niet vastgesteld is door de gemeenteraden en
statenleden ,maar meer gaan richting beleid dat de wensen van een exploitantwildoorvoeren . Hier gaan de drie overheden dus hun boekje flink te buiten . In dedoor u genoemde stukken staan een heleboel dingen beschreven en de exploitantheeft zich te houden aan de vooraf bekende kaders . Ook de gemeentes en provincielijken zich niet aan deze kaders te willen houden (zonder overigens te worden teruggeroepen door de gemeenteraden en statenleden )



Het in stand houden van de unieke waarden van het gebied,wat u aangeeft dat ubelangrijk vind, komtniet overeen met de plannen die de exploitant gepresenteerdheeft. Ook de gepresenteerde plannen geven geen verbetering van het gebied, watunieke waarden betreft. De exploitant richtzich vooral op het beterkunnenexploiteren van het gebied , wat vervolgens weer niet overeenkomtmet alle plannendie eerder genoemd zijn . Wij gaan er inderdaad van uit dat de afspraken die gemaaktzijn voor een ieder bindend zijn en dat hetmaken van de visie en plannen klaar is(vastgesteld in het ontwikkelkader, samenwerkingsovereenkomst en de structuurvisie20130) . Bij het toestaan van plannen voorleggen die niet overeenkomen met allevastgestelde plannen doet u vermoeden dat er ruimte is in de vastgestelde visie . Hetlijkt ons verstandig dat direct duidelijk te maken aan de exploitant. De exploitantmaakt nu kosten voor de ontwikkeling en uitwerken van diverse mogelijkheden dieniet uitvoerbaar zijn binnen de gestelde kaders. Dat noemen wij nu kapitaalvernietiging voor een ondernemer wat zeker niet bijdraagt aan een winstgevendeexploitatie

Met vriendelijke groet




