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Geachte h

Naar aanleiding van uw brief van 18 december 2019 kunnen wij u het volgendemeedelen en in overweging geven .
Uw brief van 19 juni 2019 en uw mail van 1 oktober 2019 zijn door de gemeenteraadvan Woudenberg in handen gesteld van ons college ter beantwoording . Onzeantwoorden aan u hebben tevens op de ingekomen stukken gestaan . Ook uw brief van18 december 2019 heeft op 7 januari 2020 op de ingekomen stukken gestaan enwederom heeft de raad ons verzocht om deze aan u te beantwoorden . Uit deze gangvan zaken kunt u opmaken dat de gemeenteraad van Woudenberg op dit moment geenaanleiding ziet voor een verdere inhoudelijke behandeling ,
In uw brief van 18 december 2019 geeft u aan dat u verwacht had dat de eerderebrieven door de Stuurgroep Henschotermeer behandeld zouden worden . Deze briefwasechter afzonderlijk aan overheden gericht, dan is ons beleid dat wij deze ookbeantwoorden en niet doorsturen . Indien u een antwoord van de Stuurgroep gewensthad , had u de brief beter aan de Stuurgroep kunnen richten . Zoals u weet bestaat deStuurgroep niet alleen uit drie overheden die u nu afzonderlijk benaderd heeft , maarook uit de particulier eigenaar van het gebied .
Ten aanzien van de andere onderdelen van uw brief willen wij u nogmaals wijzen op defase van het proces. Op dit moment zijn er geldende bestemmingsplannen naast delandelijke wetgeving. Gelijktijdig zijn MooiMeer bv en de YMCA en het landgoed DenTreek Henschoten bezig met de uitwerking van plannen voor de toekomst van hetgebied . Het is in deze fase mogelijk dat de plannen in strijd kunnen zijn met de huidigeregelgeving. Of de gemeenteraden en provinciale staten uiteindelijk medewerking zullenverlenen aan deze plannen of onderdelen daarvan zal pas blijken als deze ingediendzijn
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Op dit moment is men bezig met het vooroverleg , het uitvoeren van onderzoeken om opbasis daarvan de haalbaarheid en het uiteindelijk in te dienen plan te bepalen .De bijeenkomst van 18 juni 2019 was een goede gelegenheid om bij de initiatiefnemersuw wensen en visie kenbaar te maken en wij weten dat men ook op dit moment nog inoverleg is met diverse partijen . Wij adviseren u dan ook om vooral daar uw wensenkenbaar temaken .
Wij zien geen aanleiding voor een verdere correspondentie over de vragen die u in juni2019 gesteld heeft. Ook niet over de vraag of een andere overheid wel of niet voldoendegeantwoord heeft. Indien het proces voor u op een of andere wijze niet duidelijk is , zijnwij natuurlijk altijd bereid om dat nader toe te lichten . Wij hebben begrepen dat uhierover contact gehad heeftmet gemeente Utrechtse Heuvelrug . Indien gewenst zalambtelijk vanuit Woudenberg aangesloten worden bij dat overleg


