
Motie Vreemd “Visie op het Henschotermeer”

De Raad van de Gemeente Woudenberg in vergadering bijeen op 
donderdag 28 oktober 2021

Constaterende dat:
 Het Henschotermeergebied zowel op grondgebied van de gemeente 

Woudenberg als op het grondgebied van de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug ligt;

 Een deel van het gebied is aangewezen als bovenlokaal 
dagrecreatieterrein en derhalve valt onder provinciaal beleid;

 De Provincie Utrecht, de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en de 
Gemeente Woudenberg in mei 2015 hun samenwerking met 
betrekking tot de ontwikkeling van het Henschotermeer hebben 
bekrachtigd;

 In artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst staat aangegeven 
dat de 3 overheden in het ontwikkelkader een gezamenlijke visie 
vormgeven en die in de toekomst blijven ontwikkelen.

Overwegende dat:
 Op het terrein van EuroParcs in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 

door de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan 
recreatieterreinen ruimte wordt geboden voor grotere chalets en 
recreatiewoningen dan in het vigerende bestemmingsplan het geval 
is;

 In de structuurvisie van de gemeente Woudenberg (p. 28) 
verlenging van de verblijfsduur (seizoen verlenging) een van de 
speerpunten is; 

 De exploitant van het Henschotermeer ingrijpende  plannen heeft 
aangekondigd om het gebied rondom de recreatieplas verder te 
ontwikkelen 1;

 Ook het plan bestaat de YMCA-vestiging Leusden te huisvesten in 
het projectgebied Henschotermeer;

 Het goed zou zijn als ook de recente ontwikkelingen op de 
nabijgelegen recreatieterreinen meegenomen worden in de 
gezamenlijke visie op het Henschotermeer; 

 Door deze optelsom van ontwikkelingen de recreatiedruk gedurende 
het hele jaar op (de omgeving van) het Henschotermeer toeneemt;

 Het risico bestaat dat dit ten koste gaat van de natuurwaarden in 
het gebied; 

 Een sterke concentratie van zowel dag- als verblijfsrecreanten zorgt 
voor een grotere uitdaging om de veiligheid van recreanten en 
inwoners te garanderen in geval van calamiteiten;

1 Denk hierbij aan een overdekte speelhal/zwembad, activiteitenhal en verblijfsrecreatie in de vorm van 
bijzondere verhuureenheden en camperplaatsen. Zie 
https://www.henschotermeer.nl/meer_informatie/moodboards

https://heuvelrug.notubiz.nl/document/8404813/1#search=%22samenwerkingsovereenkomst%20henschotermeer%22
https://www.henschotermeer.nl/meer_informatie/moodboards
https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Structuurvisie_Woudenberg.pdf


 Dit voor de overheden een uitgelezen moment is om met elkaar, 
natuurorganisaties, omwonenden en ondernemers om de tafel te 
gaan om de gezamenlijke visie te herijken/verder te ontwikkelen;

 Daarbij in de visie meer nadruk te leggen op de bescherming van 
natuurwaarden en omwonenden dan nu het geval is. 

Roept het College op:

 Alvorens ingrijpende toekomstige ontwikkelingen in dit gebied  toe 
te staan en/of bestemmingswijzigingen voor te leggen aan de raad, 
eerst in overleg met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, de Provincie 
Utrecht, natuurorganisaties, omwonenden en ondernemers te 
komen tot een herijking/verdere ontwikkeling van de visie op het 
Henschotermeer, waarbij wordt bekeken of de natuurkwaliteit in 
stand is gehouden en indien mogelijk kan worden verbeterd, zoals 
vastgelegd in het ontwikkelkader, en waarbij de recente 
ontwikkelingen op de omliggende recreatieterreinen mee worden 
genomen.

 De raad over het resultaat van deze besprekingen binnen redelijke 
termijn te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag,

Moniek van de Graaf, fractievoorzitter PvdA-GL
Jan Bessembinders, fractielid CDA


