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Afschrift
Camping Eijckelenburg
Camping 't Boerenerf
Recreatiepark Noord-West-Kanje b.v.
College van Burgemeester en Wethouders Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg
Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht
Gemeenteraden Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg
Provinciale Staten Utrecht
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: 18 juli 2018
: Den Treek-Henschoten/fin
: berichtgeving in jaarbericht 2017 Landgoed Den Treek-Henschoten

Geachte heer Petram,
Bij brief d.d. 16 juli 2018 bericht u mij, mede namens een aantal andere campingeigenaren,
dat u zich kennelijk niet herkent in de tekst over het Henschotermeer zoals weergegeven in
het Jaarbericht 2017 van landgoed Den Treek-Henschoten.
Uw reactie verbaast mij, aangezien er al vanaf 2014 meerdere keren met u is gesproken over
de toekomstige exploitatie waarbij, evenals aan de uiteindelijke exploitant, de gelegenheid is
geboden de exploitatie van het Henschotermeer na vertrek van het recreatieschap over te
nemen. Bij deze besprekingen is reeds vroegtijdig door mij aangegeven dat er rekening mee
moet worden gehouden dat het Henschotermeer in de toekomst uitsluitend nog tegen betaling
toegankelijk wordt. Als u met uw brief d.d. 16 juli 2018 bedoelt dat u daar geen voorstander
van bent geweest is dit juist. Echter ik moet ten stelligste ontkennen dat u niet in de
gelegenheid bent gesteld om uw ideeën over de exploitatie van het Henschotermeer kenbaar te
maken.
Een afschrift van deze brief zal ik zenden aan dezelfde partijen die de brieven hebben
ondertekend en in cc van u hebben ontvangen.
Hoogachtend,
ir. W.G. Nijlant,
rentmeester

Beheer en ontwikkeling, adrninistratie, adviezen, taxaties en belangenbehartiging in.b.t. onroerende zaken in het buitengebied, ook Op het gebied van Natuurschoonwet en onteigening.
Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voorzover de gevolgen daarvoor zijn gedekt door onze berocpsaansprakelijkheidsverzekering.
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