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Geachte heer, mevrouw, 

 

Wij hebben kennisgenomen van uw brief met betrekking tot de plannen rond het 

Henschotermeer en ook de gemeenteraad van Woudenberg zal hier kennis van nemen. 

 

Wij begrijpen de oproep aan de gemeente Woudenberg om geen toestemming te geven 

voor de commercialisering en “verpretparking” van het gebied goed. Het is een uniek en 

mooi recreatiegebied, waarbij van belang is dat het ook schoon, veilig en toegankelijk 

blijft.  

 

In 2017 is het recreatieschap opgeheven en is het beheer en de exploitatie van het 

meer teruggegeven aan de eigenaar en werd dat overgenomen door een lokale 

ondernemer. Hierbij is een ontwikkelkader meegegeven met kaders voor het beheer, 

maar ook uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied. Onderdeel daarvan is 

het opstellen van een gebiedsvisie. De plannen die op 18 juni 2019 en de aangepaste 

plannen die in december 2021 door Mooi Meer bv en YMCA gepresenteerd en besproken 

zijn, vormen deze gebiedsvisie. 

 

Sommige onderdelen van de in de gebiedsvisie benoemde plannen passen in de regels 

van het huidige bestemmingsplan, andere onderdelen niet. Op dit moment weten wij 

niet of en wanneer partijen een verzoek om herziening van de bestemming zullen 

indienen voor hetgeen niet past in de huidige regels en wij weten ook nog niet om welke 

onderdelen het dan zal gaan.  

Zo’n verzoek zullen wij altijd toetsen aan ons gemeentelijke beleid, de provinciale 

(interim) omgevingsverordening en in dit geval ook aan het Ontwikkelkader. Daarbinnen 

is ruimte voor ontwikkeling en aanpassing van het gebied, maar dienen de belangrijke 

waarden wel in stand te blijven.  

 

Op dit moment kunnen wij niet vooruitlopen op die afwegingen, daarvoor moeten wij 

eerst de plannen met de bijbehorende onderbouwing en toelichting ontvangen.  

Wij kunnen wel melden dat wij de plannen zorgvuldig zullen beoordelen, rekening 

houdend met de reacties die de plannen oproepen bij anderen, om uiteindelijk een 
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weloverwogen besluit te nemen, met als doel ervoor te zorgen dat het Henschotermeer 

het bijzondere recreatiegebied blijft.  

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van 

Woudenberg, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.C.G. Ruseler 

Secretaris 

 

 

 

 

 

M. Jansen-van Harten 

Burgemeester 

 

 


