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Maarn , 14 februari 2022

Betreft: Bezwaar tegen plannen voor het Henschotermeer

Geacht College, geachte raadsleden ,
Op 2 december maakte de uitbater van het Henschotermeer zijn plannen bekend tijdens een
voorlichtingsmiddag : er komt zeker 5000 m2 aan extra bebouwing in de bossen rond het
meer . Twee restaurants , een overdekte speelhal , een onbekend aantal appartementen ,
vijfentwintig chalets ( omvang onbekend ) aan het water, een activiteitenhal (ook voor fairs ,
schaatsen en autoshows) , een klimbos , een trimbaan , een kinderboerderij, een uitkijktoren
op het eiland , een expositieruimte en een extra brug . En niet te vergeten , de verhuizing van
het YMCA - complex naar een van de terreinen bij het Henschotermeer. Als deze plannen
doorgang vinden is het voor altijd gedaan met het ongerepte bos en gaat het unieke
natuurlijke karakter van het meer definitief verloren .
Dit is niet overeenkomstig de afspraken die zijn vastgelegd in het gezamenlijke
ontwikkelkader dat is ondertekend door gemeente Woudenberg , gemeente Utrechtse
Heuvelrug , Provincie Utrecht en Landgoed Den Treek - Henschoten . Daarin is afgesproken
dat de overheden in gezamenlijkheid de visie op het gebied vormgeven en deze in de
toekomst blijven ontwikkelen ; dat de natuurwaarden beschermd en waar mogelijk versterkt
worden . Het ombouwen van het meer tot omheind recreatiepark past op geen enkele manier
in deze visie
Ik maak als inwoner van Maarn en liefhebber van het Henschotermeer bezwaar tegen deze
plannen voor het commercieel uitbaten van het meer : het meer is mooi zoals het nu is . Ik
verzoek de gemeente en raad dan ook geen toestemming te geven voor extra bouw , extra
recreatiefaciliteiten en voor verblijfsrecreatie aan en rondom en meer .
Inmiddels hebben meer dan tienduizend mensen middels petities aangegeven het niet eens
te zijn met de voorgenomen plannen . Ik verzoek de gemeente en de raad gehoor te geven
aan dit duidelijke signaal uit de samenleving en niet in te stemmen met de voorgestelde
plannen.Graag blijf ik geïnformeerd over de besluitvorming rond dit onderwerp. Ook zou ik graag een
reactie ontvangen op de bezwaren die ik aanvoer in deze brief
In afwachting van uw reactie , hoogachtend


