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Datum vergadering 23 augustus 2022 Agendapunt:
Besluit:
Oenbare besluitenli'st B&W ver aderin 23 au ustus 2022 
~Aangehouden 

Graag volgende week met concept antwoordbrief opnieuw aanbieden. En enkele tekstuele 
puntjes in voorstel aanpassen.

Datum vergadering Agendapunt:
Besluit:

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:
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Inleiding 
Het collectief Henschotermeer Natuurlijk heeft bijgevoegde brief verzonden aan raad en 
college van de gemeente Woudenberg. Wij stellen voor kennis te nemen van deze brief en aan 
de indieners van de brief middels bijgaande antwoordbrief kenbaar te maken dat zij, indien zij 
de exploitatie willen overnemen, zij daarvoor bij de eigenaar van het gebied moeten zijn. En 
voorts dat als zij suggesties voor beheer en exploitatie hebben wij dat natuurlijk kunnen 
bespreken met YMCA en Mooi Meer Als gemeente zullen wij te zijner tijd ingediende 
plannen voor herziening van de bestemming zorgvuldig beoordelen op alle aspecten.

Overwegingen 
Het gebied is eigendom van landgoed Den Treek Henschoten, die daarmee verantwoordelijk is 
voor het beheer van het gebied en daarbij kan kiezen dat wel of niet door derden te laten 
uitvoeren. Het is dan ook aan Den Treek Henschoten om wel of niet met andere partijen in 
gesprek te gaan over het beheer en niet aan ons als overheid.

Het collectief vraagt het college en de raad om zich goed te verdiepen in de situatie ter plaatse 
en onomkeerbare gevolgen van wijzigingen van de bestemming. Dit terwijl er nog geen 
formeel verzoek om wijziging van de bestemming door welke partij dan ook is ingediend. Het 
verzoek om de belangen van alle bewoners van Woudenberg en Maarn en de natuurbelangen 
nadrukkelijk mee te wegen is door de raad van Woudenberg altijd al benoemd. Kortom, dat 
wat gevraagd wordt is de standaard werkwijze van ons college en de raad bij de voorbereiding 
van besluiten.

Het collectief Henschotermeer Natuurlijk biedt aan om het alternatieve plan toe te lichten, dat 
zal echter alleen aan de orde zijn op het moment dat Den Treek Henschoten een andere 
beheerder zou zoeken.
Een aantal deelnemers van het Collectief Henschotermeer Natuurlijk hebben wij als gemeente 
in het verleden al gewezen op het belang om hun wensen en ideeën voor verbetering in te 
brengen bij de partij die nu verantwoordelijk is voor het beheer en die met ontwikkelplannen 
bezig is, en dat zijn Mooi Meer bv en YMCA. De YMCA heeft in juni daarvoor nog een aparte 
inloopbijeenkomst georganiseerd.

Uit de brief blijkt niet waar het alternatieve plan betrekking op heeft, alleen dat er geen extra 
bebouwing en verblijfsrecreatie nodig is en dat sprake zal zijn van beheer door een stichting.
Daarmee is niet duidelijk of in de financiële onderbouwing alle onderdelen van het beheren van 
het gebied (zoals destijds via het ontwikkelkader doorgegeven aan Den Treek Henschoten) er 
in voldoende mate in opgenomen zijn.

Samenvatting 
Kennisnemen van deze brief en bij de partijen nogmaals benadrukken vooral in gesprek te 
gaan met eigenaar en huidige beheerder om wensen en doelstellingen te realiseren. Want als 
gemeente zijn wij geen partij in de beoordeling wie het gebied kan en mag exploiteren.
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