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Geachte Gedeputeerde, 

 

Op 18 juni 2019 hebben wij kennis genomen van de veranderplannen van de huidige exploitant 

(Mooi Meer BV) voor het Henschotermeer. In een brief hebben wij eerder onze zorgen over deze 

ontwikkeling en de wijze waarop wij hierin betrokken worden aan het College van GS kenbaar 

gemaakt. Wij voegen de brief als bijlage 1 bij. 

 

Recent (2 december 2021) hebben wij kennis genomen van de laatste versie van de aangepaste 

plannen van Mooi Meer BV voor het Henschotermeer. Wij hebben in een ingezonden brief naar 

diverse plaatselijke kranten onze zorgen toegelicht. Deze brief is als bijlage toegevoegd (bijlage 2). 

 

Rapport SRO 20 januari 2022 

Hieronder geven wij onze zienswijze weer. De strekking van de zienswijze komt overeen met de 

inhoud van onze brief van 18 juni 2019. We hebben toen voor de onderbouwing van de haalbaarheid 

gebruik gemaakt van een rapport van SRO. In de bijlage vindt u een geactualiseerde versie 2022 van 

dit rapport (bijlage 3). In de rapportage van SRO worden de plannen getoetst in het licht van 

provinciaal- en gemeentelijk beleid en op haalbaarheid ten aanzien van bodem, archeologie, 

ecologie, water, verkeer/parkeren. 

 

Wij doen een dringend beroep op u om de exploitant zijn huidige planontwikkeling te laten staken, 

omdat deze onuitvoerbaar is en geen recht doet aan hetgeen gesteld is in de 

samenwerkingsovereenkomst (bijlage 4) en ontwikkelkader (bijlage 5) en aan de noodzakelijke 

participatie zoals vastgelegd in de per 1 juli 2022 in te voeren Omgevingswet.  

 

De gepresenteerde plannen van het Henschotermeer doen tevens geen recht aan de mede door 



ons beoogde duurzame en toekomstbestendige kwaliteitsverbetering van de recreatie (waaronder 

bestaande recreatiebedrijven) in de regio. Hieronder lichten wij dit standpunt verder toe. 

 

Eenzijdige planontwikkeling – afbreuk natuurfunctie  

De plannen van Mooi Meer BV zijn uitsluitend gericht op het realiseren van een intensief 

commerciële exploitatie van het Henschotermeer waarin andere belangen volledig ondergeschikt 

zijn. Allereerst is dat het geval op het terrein zelf waar bos en natuur moeten wijken voor 

ongebreidelde bebouwing en nieuwe recreatiefuncties. Hierdoor neemt de druk van continue 

recreatie op het gebied en de omgeving toe. Seizoensverlenging zou dit effect teniet moeten doen. 

De ontwikkelingen vinden echter plaats in gebieden waar nu rust is. Na de realisatie van de plannen 

van Mooi Meer BV zullen er geen perioden meer zijn dat er geen activiteit is in het gebied, als 

recreatie jaarrond plaatsvindt en ook verblijfsrecreatie mogelijk wordt gemaakt. Er zal dan ook 

sprake zijn van een toename van de recreatiedruk met significante onomkeerbare effecten op het 

gebied en de omgeving. 

 

Invloed op de (natuurlijke) omgeving  

Verder is er in het geheel geen aandacht besteed aan de relatie met de omgeving. Afstemming 

ontbreekt op zowel bestaande functies als op de initiatieven in de omgeving voor 

kwaliteitsverbetering. Deze initiatieven komen overigens moeizaam van de grond vanwege de strikte 

toetsing op een eventuele toename van de recreatieve druk op het gebied.  

 

De ontwikkeling van het Henschotermeer zet de omgeving verder op slot door daar een groot deel 

van de ontwikkelingen te concentreren. Wij pleiten voor een bredere toekomstvisie waarin 

ruimer wordt gekeken dan alleen het Henschotermeer. In dat verband wijzen wij u op het 

nakomen van de volgende bepaling in de samenwerkingsovereenkomst (bijlage 4) die de provincie 

met de gemeenten en Landgoed Den Treek in 2015 heeft gesloten: 

 

3.1 De (gewenste) ontwikkelingen in het gebied integraal af te wegen, dat wil zeggen: 

rekening houdend met in ieder geval de omliggende verblijfsrecreatieterreinen, de 

natuurkwaliteit, de recreatiebedrijven en functies in de omgeving, de zonering van de 

Heuvelrug. 

 

Plannen strijdig met bestemmingsplan 

Zoals uit het SRO-rapport duidelijk naar voren komt, is het merendeel van de ontwikkelingen in strijd 

met het huidige bestemmingsplan, zowel op het gebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug als op 

het gebied van Woudenberg. Dit betekent dat er naast medewerking van de politiek ook een 

planologische procedure nodig is om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De uitvoerbaarheid zal 

daarin conform artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moeten worden aangetoond.  

 

Op basis van de getoonde informatie kunnen wij alleen maar constateren dat de onderbouwing 

hiervan ontbreekt en de uitvoerbaarheid van de plannen (dus) niet is aangetoond.  

 

Concreet roepen de plannen de vraag op welke argumenten er, anders dan een intensief 

commerciële exploitatie, ten grondslag liggen aan het terzijde leggen van het vigerende 

bestemmingsplan voor: 

• Het toestaan van extra functies en bebouwing (o.a. activiteitenhal) in een gebied met bescherming 

van de kernkwaliteiten van het Utrechtse Heuvelrug landschap en deels binnen Natuurnetwerk 

Nederland (o.a. YMCA). 



• Het toestaan van verblijfsrecreatie waar uitsluitend dagrecreatie is toegestaan en bovendien in een 

bosgebied. 

 

Verkeersdruk 

Los van het ontbreken van inzicht in de gemaakte keuzes en een belangenafweging daarin, hebben al 

deze ontwikkelingen ook een negatief effect op de omgeving. Aan het waarborgen van een goed 

woon- en leefklimaat is volstrekt geen aandacht besteed. De aantasting van natuurwaarden is 

hiervoor al genoemd en het aspect verkeer en toenemende verkeersdruk kan daar in ieder geval aan 

worden toegevoegd. Door een toename van het aantal verplaatsingen als gevolg van deze ruimtelijke 

ontwikkelingen ontstaan knelpunten op het omliggende verkeers- en vervoersnetwerk. Dit geldt 

zowel voor de toegestane functies als bebouwing op zich als ook voor de seizoensverlenging. Voor 

beide zijn de effecten op de omgeving niet in beeld gebracht en niet goed doordacht. 

 

Planologisch “shoppen” 

Het meest in het oog springende verschil met de gepresenteerde plannen van 18 juni 2019 is, dat de 

onderdelen waarvoor en bestemmingsplanwijziging nodig is, allemaal verschoven zijn van gemeente 

Utrechtse Heuvelrug naar de gemeente Woudenberg. Dit verontrust ons in hoge mate en geeft ons 

de indruk dat er planologisch en selectief “geshopt” wordt door de exploitant. 

 

Provinciaal Inpassingsplan en Wet Natuurbescherming 

Gezien de regionale en bovengemeentelijke functie van het Henschotermeer pleiten we voor een 

toepassing van een provinciaal inpassingsplan (PIP). Dit is uitdrukkelijk ook als een serieus alternatief 

genoemd in de samenwerkingsovereenkomst. Een provinciaal inpassingsplan doet recht aan de 

regionale functie die het Henschotermeer heeft. Deze functie blijkt ook uit de petitie  “Verbied bouw 

en verblijfsrecreatie bij het Henschotermeer” waarin de meerderheid van de 18000 ondertekenaars 

niet uit de gemeenten Utrechtse Heuvelrug of Woudenberg komen, maar uit de provincie Utrecht. 

Het Henschotermeer verdient provinciale betrokkenheid en provinciale sturing. Daarnaast speelt de 

provincie een nadrukkelijke rol bij de handhaving van de Wet Natuurbescherming en zal de Provincie 

in deze ’regierol’, haar taken kunnen combineren, ten dienste van alle inwoners van de Provincie 

Utrecht.  

 

Afwezigheid van participatie 

Voor een project met een dergelijke impact, omvang en samenhang met de omgeving is meer nodig 

dan de geboden mogelijkheid om via een eenzijdige presentatie op een koude namiddag in 

december 2021 kennis te nemen van de plannen. Een zorgvuldig participatietraject is hier op zijn 

plaats met serieuze deelname van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het 

planproces. Zodoende worden de meedenkkracht, initiatieven en ideeën uit die groepen benut. 

Participatie is nodig om informatie, kennis, belangen en standpunten te delen, met als doel een 

kwalitatief beter besluit, met meer draagvlak en een korte doorlooptijd. 

 

Samenvatting en verzoek provinciaal inpassingsplan 

Conclusie uit het voorgaande is dat het huidige voorstel in strijd is met het bestemmingsplan, niet 

uitvoerbaar is bezien vanuit diverse omgevingsaspecten en tevens geen draagvlak in de omgeving 

heeft. Wij roepen de exploitant daarom dringend op de huidige planontwikkeling voor het 

Henschotermeer te staken en een integraal plan in overleg met de omgeving te maken. 

 

Voorts menen wij dat de provincie het initiatief kan nemen om de plannen in te passen in een 

provinciaal inpassingsplan (PIP). Voor zover nodig doen wij daartoe een uitdrukkelijk verzoek om 



daartoe over te gaan. Mocht daar geen aanleiding voor zijn of mocht het verzoek daartoe worden 

afgewezen, dan verzoeken wij u dat aan ons te bevestigen in een voor beroep of bezwaar vatbare 

beslissing, zodat wij van de motieven en argumenten kennis kunnen nemen. Indien er andere 

mogelijkheden zijn die de (nieuwe) Omgevingswet biedt om de provinciale regie terug te nemen, 

vernemen wij dat uiteraard ook graag en ondersteunen wij dit. 

 

Wij willen graag deze brief in een persoonlijk gesprek met u en/of uw strategisch adviseur de heer 

Frank Kools toelichten. Wij zien uw reactie met vertrouwen tegemoet. 

 

 

Directeur Bungalowpark Noord West Kanje (met 120 bungalows de directe buurman van het 

Henschotermeer en de camping van de exploitant) 

 

 

Bijlage 1: onze brief van 19 juli 2019  

Bijlage 2: ingezonden brief naar plaatselijke kranten d.d. 13- januari 2022 

Bijlage 3: Rapport SRO, d.d. 20 januari 2022 

Bijlage 4: Samenwerkingsovereenkomst 2015 

Bijlage 5: Ontwikkelkader Henschotermeer 2015 
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Deze brief is , per post en per email, ook verstuurd naar:  

Gemeente Woudenberg 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Mooi Weer BV (exploitant Henschotermeer) 

 

 

Geacht College, 

Op 18 juni 2019 hebben wij kennis genomen van de plannen van de huidige exploitant (Mooi 

Weer BV) voor het Henschotermeer. In deze brief willen wij onze zorgen kenbaar maken 

over deze ontwikkeling en de wijze waarop wij hierin betrokken worden. Wij doen een 

dringend beroep op u de huidige planontwikkeling te staken, omdat deze onuitvoerbaar is 

en geen recht doet aan hetgeen gesteld is in uw samenwerkingsovereenkomst en 

ontwikkelkader en aan de participatie zoals beoogd in de nieuwe omgevingswet. De 

gepresenteerde plannen van het Henschotermeer doen tevens geen recht aan de mede door 

ons beoogde kwaliteitsverbetering van de recreatie (waaronder bestaande 

recreatiebedrijven) in de regio. Hieronder lichten wij dit standpunt verder toe. 

 

Eenzijdige planontwikkeling 

De plannen zijn primair gericht op het realiseren van een rendabele exploitatie van het 

Henschotermeer waarin andere belangen ondergeschikt zijn. Allereerst op het terrein zelf 

waar bos en natuur moeten wijken voor bebouwing en nieuwe recreatiefuncties. Hierdoor 

neemt de druk op het gebied en de omgeving toe. Seizoensverlenging zou dit effect teniet 

moeten doen, de ontwikkelingen vinden echter plaats in gebieden waar nu rust is en er zijn 

geen perioden meer dat er geen activiteit is in het gebied als deze jaarrond plaatsvinden. Er 



zal dan ook sprake van een toename van de recreatiedruk met mogelijk significante effecten 

op het gebied en de omgeving. 

Verder is geen aandacht besteed aan de relatie met de omgeving. Daar afstemming 

ontbreekt op zowel bestaande functies als op de initiatieven in de omgeving voor 

kwaliteitsverbetering, die echter moeizaam van de grond komen vanwege de strikte toetsing 

op een eventuele toename van de recreatieve druk op het gebied. De ontwikkeling van het 

Henschotermeer zet de omgeving verder op slot door daar een groot deel van de 

ontwikkelingsmogelijkheden te concentreren. Wij pleiten voor een bredere visie waarin 

ruimer wordt gekeken dan alleen het Henschotermeer. In dat verband wijzen wij u op het 

nakomen van de volgende bepaling in de samenwerkingsovereenkomst die u onderling heeft 

gesloten: 

3.1 De (gewenste) ontwikkelingen in het gebied integraal af te wegen, dat wil zeggen: 

rekening houdend met in ieder geval de omliggende verblijfsrecreatieterreinen, de 

natuurkwaliteit, de recreatiebedrijven en functies in de omgeving, de zonering van de 

Heuvelrug. 

 

Plannen strijdig met bestemmingsplan 

Het merendeel van de ontwikkelingen is strijdig met het huidige bestemmingsplan. Dit 

betekent dat er naast medewerking ook een planologische procedure nodig is om deze 

mogelijk te maken. De uitvoerbaarheid zal daarin conform artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) moeten worden aangetoond. Op basis van de getoonde informatie kunnen 

wij alleen maar constateren dat de onderbouwing hiervan ontbreekt en de uitvoerbaarheid 

van de plannen dus niet is aangetoond. Concreet roepen de plannen de vraag op welke 

argumenten er, anders dan een rendabele exploitatie, ten grondslag liggen aan het terzijde 

leggen van het vigerende bestemmingsplan voor: 

• Het toestaan van extra functies en bebouwing (o.a. activiteitenhal) in een gebied met 

bescherming van de kernkwaliteiten van het Utrechtse Heuvelrug landschap en deels 

binnen Natuurnetwerk Nederland (o.a. YMCA). 

• Het toestaan van verblijfsrecreatie waar uitsluitend dagrecreatie is toegestaan en 

bovendien in een gebied met bos.  

Los van het ontbreken van inzicht in de gemaakte keuzes en een belangenafweging daarin, 

hebben al deze ontwikkelingen ook een effect op de omgeving. Aan het waarborgen van een 

goed woon- en leefklimaat is nu geen aandacht besteed. De aantasting van natuurwaarden 

is hiervoor al genoemd en het aspect verkeer kan daar in ieder geval aan worden 

toegevoegd. Door een toename  van het aantal verplaatsingen als gevolg van  deze 

ruimtelijke ontwikkelingen ontstaan knelpunten op het omliggende verkeers- en 

vervoersnetwerk. Dit geldt zowel voor de toegestane functies als bebouwing op zich als ook 

voor de seizoensverlenging. Voor beide zijn de effecten op de omgeving niet in beeld 

gebracht.  

 



Geen participatie 

Voor een project met een dergelijke impact en samenhang met de omgeving is meer nodig 

dan de geboden mogelijkheid om kennis te nemen van de plannen. Een zorgvuldig 

participatietraject is hier op zijn plaats met deelname van burgers, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties aan het planproces. Zodoende worden de meedenkkracht, 

initiatieven en ideeën uit die groepen benut. Participatie is nodig om informatie, kennis, 

belangen en standpunten te delen, met als doel een kwalitatief beter besluit, met meer 

draagvlak en een korte doorlooptijd.  

 

Conclusie uit het voorgaande is dat het huidige voorstel in strijd is met het 

bestemmingsplan, niet uitvoerbaar is bezien vanuit diverse omgevingsaspecten en tevens 

geen draagvlak in de omgeving heeft. Wij roepen u daarom dringend op de huidige 

planontwikkeling voor het Henschotermeer te staken en een integraal plan in overleg met de 

omgeving te maken.  

Desgewenst zijn wij bereid deze brief toe te lichten en uw reactie zien wij met vertrouwen 

tegemoet.  

 

 

Directeur Bungalowpark Noordwestkanje 

Optredend als penvoerder voor de onderstaande partijen, die dus tevens indiener zijn van 

dit schrijven: 

Bewoners Meentsteeg 

Bewoners Dwarsweg 

Bewoners Landhuis Zonnekanje (Amersfoortse weg) 

Bewoners Landgoed ’t Wissel 

Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk 

Camping ’t Boerenerf (Woudenberg) 

Camping Eijkelenburg 

Allurepark Laagkanje 
 

 

 

 



Uniek Henschotermeer dreigt verloren te gaan! 

Net voor de jaarwisseling heeft de exploitant van het Henschotermeer zijn toekomstplannen met het 

Henschotermeer kenbaar gemaakt. Zijn voornemen is een ingrijpende kap van bomen rond het 

Henschotermeer, de bouw van restaurants, hotel, recreatiewoningen, camperplaatsen, grote 

(activiteiten)hallen en daar komt de huisvesting van de YMCA (een grootschalig 

jeugdkampeerterrein uit Leusden) nog eens bij. Als directe omwonenden zijn wij enorm van de 

plannen geschrokken. Wanneer deze plannen doorgaan, gaat het karakter van het Henschotermeer 

definitief verloren en verliest de provincie Utrecht weer een uniek natuurgebied. 

Verlies van uniek karakter 

Het Henschotermeer en de directe omgeving hebben een uniek karakter dat door veel bewoners uit 

Woudenberg en omliggende gemeenten zeer wordt gewaardeerd. Het is een prachtige plek om te 

wandelen, te sporten, uit te rusten, te schaatsen en in de zomer heerlijk te zwemmen. In de nacht is 

er volledige stilte en is het een plek waar egels scharrelen, reeën drinken, uilen jagen en trekvogels 

rusten. Iedereen uit Woudenberg heeft wel een fijne herinnering aan het mooiste meer van 

Nederland.  

Op enige afstand van het meer zijn campings, bungalowparken, horeca en is er ander vertier. 

Waarom zou deze vorm van verblijfsrecreatie nu ook direct naast en aan het meer moeten gaan 

plaatsvinden? Door de ingrijpende plannen van de exploitant zal voor iedereen deze unieke 

omgeving voorgoed verloren gaan en wordt de natuur ernstig verstoord.    

Geschiedenis van het Henschotermeer 

Het Henschotermeer is ontstaan uit een zandafgraving voor de tweede wereldoorlog. Na een flinke 

uitbreiding van de afgraving in de vorige eeuw is de huidige vorm ontstaan. De eigenaar van het 

meer en omgeving is Landgoed Den Treek-Henschoten, met name bestaand uit eigendommen van 

de  leden van de familie De Beaufort.  

Het Landgoed heeft in 2018 besloten met een nieuwe pachter/exploitant in zee te gaan. Deze 

pachter is Mooi Meer B.V. van de heer Van de Lagemaat, die ook de naast het meer gelegen grote 

camping De Heigraaf bezit en exploiteert. In een samenwerkingsovereenkomst met de provincie en 

gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg zijn toen afspraken voor beheer en exploitatie 

voor de toekomst gemaakt. Het boslandschap en de huidige natuurlijke uitstraling van het meer 

moesten behouden blijven. Daarnaast zou het terrein openbaar toegankelijk blijven. Familie De 

Beaufort zou er op toezien dat ‘er geen zaken gebeuren waar zij als familie niet achter staan’!  

Inmiddels heeft Mooi Meer B.V. een enorm, 1000 meter lang omheind hek met prikkeldraad om het 

meer geplaatst en entreeheffing ingevoerd. De toegangstijden zijn aangepast aan de bedrijfsuren 

van de camping De Heigraaf en het meer is niet meer vanaf zonsopgang toegankelijk. 

Echter, de nieuwe plannen van Mooi Meer B.V. gaan nu nog veel verder: 

De concrete plannen: bomenkap voor o.a. hotel, restaurants, activiteitenhal, recreatiewoningen 

en YMCA 

In feite wordt (een groot deel van) het meer en de omgeving bij de eigen camping van Mooi Meer 

B.V., camping De Heigraaf, gevoegd en ontstaat een attractiepark. Het onderstaande is gepland: 



• Een activiteitenhal. Om de hal mogelijk te maken zullen honderden bomen gekapt moeten 

worden. De hal van 10 (!) meter hoog is namelijk gepland middenin de natuur en wordt 2x 

zo groot als sporthal ‘De Camp’ in Woudenberg.  

• Daarnaast zullen ook voor het hotel, kampeergelegenheden/recreatiewoningen en 

(water)speelvoorzieningen vele bomen sneuvelen. Volgens de plannen zal rond het 

Henschotermeer (inclusief YMCA), meer dan 6000 m2 bebouwing gaan komen. Daarbij 

komen dan natuurlijk de extra wegen, overige infrastructuur en parkeerplaatsen om alle 

kampeergelegenheden te bereiken.  

• Tevens wordt de YMCA gepositioneerd op een plek midden in de natuur vlakbij het 

Henschotermeer. Het grote kampeercentrum wordt namelijk verplaatst naar het 

Henschotermeer. Om groepen tot 500 personen op te vangen, zal een groot kamphuis 

worden gebouwd en daaromheen zullen ook nog eens bijna 10 tentenkampen (met 8 á 10 

tenten per kamp) worden neergezet.  

• Door de verplaatsing van de kinderboerderij naar het meer, de aanleg van een klimbos, een 

uitkijktoren van 40 meter hoog, speelvoorzieningen in het bos en de aanleg van een 

trimbaan, gaan uiteindelijk de laatste stukken natuur en rust rondom het meer definitief 

verloren.  

Commerciële invulling  

Wij hebben geen bezwaren tegen een meer commerciële invulling van het meer en kleinschalige 

horeca rondom het Henschotermeer. Ook begrijpen wij de noodzaak van enige vorm van 

entreeheffing om de exploitatie “rond te rekenen”. Een evenwichtige op de omgeving aangepaste  

invulling van voorzieningen zou de natuur en de omgeving zelfs kunnen verrijken of aanvullen. 

Echter, de huidige plannen beogen voornamelijk winstmaximalisatie en het uitbreiden van de 

voorzieningen aan het meer ten voordele van de eigen camping De Heigraaf en ten koste van het 

unieke karakter van het Henschotermeer. Dit gaat veel te ver.  

Kan dit zomaar? 

Normaal worden ingrijpende plannen in de natuur en omgeving overlegd met provincie, gemeente, 

belanghebbenden en omwonenden. Als belanghebbenden en omwonenden zijn wij, ondanks 

andersluidende berichten in de pers, in het geheel niet betrokken bij deze plannen. De plannen zijn 

zonder enige vorm van overleg of inspraak van omwonenden aan de gemeente Woudenberg 

voorgelegd. Het huidige bestemmingsplan - zowel in Woudenberg als in Maarn - laat deze 

ontwikkelingen niet toe. De meest ingrijpende ontwikkelingen staan gepland in de gemeente 

Woudenberg. Wil Mooi Meer BV de plannen realiseren, dan zal daar  een forse wijziging van het 

bestemmingsplan moeten plaatsvinden. Volgens Mooi Meer B.V. zijn de huidige coalitiepartijen in 

de gemeenteraad Woudenberg positief over zijn plannen.  

Wij vinden dit onbegrijpelijk gezien de onomkeerbare consequenties en de aanslag op de natuur van 

de plannen. Daarnaast is bij de politiek ten onrechte de suggestie gewekt dat omwonenden “het er 

wel mee eens zouden zijn”, dan wel dat directe buren “in de plannen zouden hebben 

geparticipeerd”. Dat is absoluut niet het geval. 

Wij roepen het College van B&W en alle raadsleden op zich eens goed te verdiepen in de situatie ter 

plaatse en de onomkeerbare gevolgen van een bestemmingswijziging en daarbij niet alleen 

natuurbelangen maar ook de belangen van alle bewoners van Woudenberg mee te wegen.  

Tevens zien we dat vele bewoners van Woudenberg zich ook grote zorgen maken over de 

ontwikkelingen en inmiddels een petitie (‘Handen af van ons Henschotermeer!!!’ op petities.com), 



zijn gestart, tegen de plannen van Mooi Meer B.V./De Heigraaf. Binnen enkele dagen na de start van 

de petitie zijn er duizenden handtekeningen en steunbetuigingen uit de provincie en gemeente 

ontvangen.. 

Tot slot 

Wanneer de plannen worden uitgevoerd, zal het unieke karakter van het Henschotermeer voorgoed 

verloren gaan. Een gebied om tot rust te komen en van te genieten, zal veranderen in een 

attractiepark. 

Er zijn al vele campings en bungalowparken rond het meer. Deze campings en bungalowparken -met 

name Europarcs en De Heigraaf- zullen in de komende jaren nog vele honderden chalets bij kunnen 

bouwen op hun eigen terrein. Is het nu ook nog nodig om ook van het mooie Henschotermeer een 

camping/bungalowpark met attractiepark te maken? Het is hoog tijd dat men zich realiseert wat 

voor gevolgen deze plannen voor de bewoners, natuurgenieters en flora en fauna hebben… De 

natuur kan deze ingrepen niet meer aan! 

Omwonenden, provincie en politiek moeten zich hard gaan maken voor het behoud van het unieke 

karakter van het Henschotermeer en hun beloften om de natuur in stand te houden gestand doen. 

Deze plannen zijn, behalve voor Mooi Meer B.V., immers nadelig voor iedereen. 

 

Directeur van het bungalowpark Noord West Kanje, dat direct grenst aan het Henschotermeer. 
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1  INLEIDING 
 

1.1 AANLEIDING 
 
De exploitant van het Henschotermeer in Woudenberg heeft plannen om het gebied rondom de recreatieplas te 
ontwikkelen. De plannen betreffen onder andere het vernieuwen van het restaurant en de realisatie van een kinder-
boerderij en een activiteitenhal. Tevens zijn er plannen voor verblijfsrecreatie en de verhuizing van een jeugdherberg 
vanuit Leusden naar het Henschotermeer.  
 
In opdracht van verschillende belanghebbenden in de omgeving (o.a. omwonenden en ondernemers) is onderhavige 
SRO-scan opgesteld om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de hierboven genoemde plannen. Eerst worden de 
plannen met betrekking tot de ontwikkeling van het Henschotermeer beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de 
verschillende beleidsstukken van gemeente en provincie die van belang zijn met betrekking tot de ontwikkeling en 
wordt getoetst in hoeverre de ontwikkeling binnen het beleid past. Daarnaast wordt in het hoofdstuk uitvoeringsas-
pecten beschreven of de ontwikkeling naar verwachting planologisch uitvoerbaar is. Het plandocument wordt afge-
sloten met een conclusie over de haalbaarheid van de ontwikkeling.  

1.2 LIGGING LOCATIE 
 
Het plangebied ligt rondom het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug. De locatie ligt ten westen van Wou-
denberg en ten noorden van Maarn. Onderstaande afbeelding geeft globaal de ligging van het plangebied weer. De 
rode stippellijn geeft de gemeentegrenzen van de gemeente Woudenberg en de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
aan. Het plangebied ligt in beide gemeenten.   
 

 
Ligging plangebied 
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2  DE ONTWIKKELING 
 
De locatie betreft het gebied rondom het Henschotermeer. De overheid (provincie en 11 gemeenten) is met ingang 
van 1 januari 2018 gestopt met de subsidiëring van het onderhoud en de exploitatie van het Henschotermeer. De 
private ondernemer moet zelf zorg dragen voor een gezonde en duurzame exploitatie om het Henschotermeer in de 
toekomst toegankelijk te kunnen houden voor het publiek. De exploitant van het Henschotermeer heeft daarom 
plannen om het gebied rondom de recreatieplas te ontwikkelen.  
 
De visie omtrent de toekomstplannen bestaat uit de volgende uitgangspunten:  

• Jaarrond exploitatie;  
• Streven naar een gezonde en duurzame exploitatie om toegankelijkheid voor de toekomst te waarborgen;  
• Het aantrekkelijker maken voor de omgeving door seizoensverlengende dagrecreatie.  

 
De toekomstplannen bestaan uit verschillende onderdelen. Het betreft onder andere de verbetering van de horeca: 
strandhoreca en jaarrond horeca met overdekt spelen, de aanleg van een trimbaan, kinderboerderij en activiteiten-
hal. De activiteitenhal krijgt een oppervlakte van 2.500 m2 en kan gebruikt worden voor markten, binnen schaatsen, 
shows en presentaties. Op het terrein zijn ook een beheerderskantoor en -woning beoogd. Tevens bestaat het voor-
nemen voor de realisatie van 40 jaarrond camperplaatsen en 25 jaarrond bijzondere overnachtingsplaatsen. Op het 
eiland komt een openluchttheater en expositieruimte / uitkijkpunt met een extra toegangsbrug naar het eiland. 
Daarnaast wil de YMCA jeugdherberg/kampeercentrum, die nu een locatie in Leusden heeft, verhuizen naar het 
Henschotermeer.  
 
Op dit moment zijn alleen de ontwikkelingen bekend zonder verdere onderbouwing en onderzoeken. Vanuit dit ge-
geven is de voorliggende toetsing uitgevoerd. De onderstaande afbeelding geeft een luchtfoto van het plangebied 
weer met daarop de toekomstplannen voor het gebied.   
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3  BELEIDSANALYSE 

3.1 PROVINCIAAL BELEID 
 
Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht  
Belangrijk bij de beoordeling van nieuwe plannen is de inpasbaarheid in het provinciaal beleid. De Interim Omge-
vingsverordening provincie Utrecht is daarbij het document wat de meest concrete regels beidt voor nieuwe ontwik-
kelingen. De relevante thema’s waarin het plangebied bij het Henschotermeer in de Interim Omgevingsverordening 
is aangeduid zijn: ‘Bovenlokaal dagrecreatieterrein’, ‘Natuurnetwerk Nederland’, ‘Landschap Utrechtse Heuvelrug’ en 
‘Cultuurhistorische Hoofdstructuur - archeologisch waardevolle zone’. Behalve voor ‘Natuurnetwerk Nederland’ geldt 
dat het gehele plangebied is aangeduid als de genoemde thema’s. De onderstaande afbeelding geeft een uitsnede 
van de themakaart ‘Natuur’ weer. Hierop is te zien dat het westelijk deel van het plangebied binnen ‘Natuur Netwerk 
Nederland’ (NNN) ligt.    
 

 
Themakaart ‘Natuur’ met gebiedsbegrenzing NNN 
 
Natuurnetwerk Nederland 
In de Interim Omgevingsverordening staat over ‘Natuurnetwerk Nederland’ het volgende: “Een ruimtelijk plan dat 
betrekking heeft op locaties binnen het Natuurnetwerk Nederland bevat geen nieuwe bestemmingen en regels die 
ruimtelijke ontwikkelingen toestaan die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de wezenlijke kenmerken en waar-
den van het Natuurnetwerk Nederland, of die kunnen leiden tot een vermindering van de kwaliteit, de oppervlakte 
of de samenhang van het Natuurnetwerk Nederland, tenzij sprake is van: 

a. ruimtelijke ontwikkelingen vanwege een groot openbaar belang, waarbij er geen reële alternatieven zijn 
die het Natuurnetwerk Nederland niet of minder aantasten; 

b. ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot aantasting worden gecompenseerd binnen een met die ruimtelijke 
ontwikkeling samenhangend gebied en met dusdanige activiteiten dat de uitvoering van die activiteiten 
gezamenlijk binnen 10 jaar resulteert in een duidelijk aantoonbare meerwaarde voor het Natuurnetwerk 
Nederland voor wat betreft kwaliteit, oppervlakte en samenhang; 

c. ruimtelijke ontwikkelingen in het Natuurnetwerk Nederland die beperkt worden gewijzigd of worden toe-
gevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande be-
stemming”. 

 
Bovenlokaal dagrecreatieterrein 
Over de aanduiding ‘Bovenlokaal dagrecreatieterrein’ zegt de Interim Omgevingsverordening het volgende: “Ont-
wikkeling van aan het recreatieve gebruik gerelateerde voorzieningen op bestaande bovenlokale dagrecreatieterrei-
nen zijn toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. de recreatieve waarde van het gebied wordt versterkt; 
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Knelpunten initiatief & provinciaal beleid 
A Jaarrond horeca 
• Landschap: voor de realisatie van de jaarrond horeca moeten bomen gekapt worden (-).  
• Archeologie: de beoogde jaarrond horeca heeft een grondoppervlakte van 1.550 m2, waarvoor bodemingrepen 

nodig zijn (-).      
 
B Beheerderskantoor-/woning 
• Archeologie: Het beheerderskantoor en de geïntegreerde woning vervangen bestaande bebouwing. Het be-

bouwd oppervlak neemt toe van 160 m2 naar 200 m2 (+/-).  
 

C Activiteitenhal  
• Recreatie: de activiteitenhal draagt bij aan een duurzame exploitatie van het terrein. De hal is echter niet op 

een geconcentreerde plek beoogd (+/-).    
• Landschap: voor de realisatie van de hal moeten bomen gekapt worden (-).  
• Archeologie: de nieuwe hal heeft een grondoppervlakte van 2.500 m2, waarvoor bodemingrepen nodig zijn (-).  
 
D Strandhoreca  
• Archeologie: de nieuwe strandhoreca heeft een grondoppervlakte van 400 m2 en 500 m2 (semi-permanent), 

waarvoor mogelijk bodemingrepen moeten plaatsvinden (+/-).  
 
F Spelen in het bos  
• Natuur: de speelobjecten zijn beoogd binnen NNN gebied (-).  
• Recreatie: spelen in het bos kan de recreatieve waarde versterken. De speelobjecten zijn echter niet beoogd 

op een geconcentreerde plek en liggen binnen NNN gebied in het bos (+/-).  
• Landschap: voor de realisatie van de speelobjecten in het bos moeten mogelijk bomen gekapt worden (-).    
 
H Trimbaan 
• Natuur: de trimbaan is beoogd binnen NNN gebied (-).  
• Recreatie: een trimbaan kan de recreatieve waarde versterken. De trimbaan is echter niet beoogd op een ge-

concentreerde plek en ligt binnen NNN gebied in het bos (+/-).    
• Landschap: voor de realisatie van de trimbaan in het bos moeten mogelijk bomen gekapt worden (-) 
• Archeologie: voor de realisatie van de trimbaan zijn waarschijnlijk beperkte bodemingrepen nodig (+/-).   
 
I Openluchttheater en expositieruimte / uitkijkpunt   
• Archeologie: het openluchttheater en de expositieruimte / uitkijkpunt vervangen deels bestaande bebouwing. 

Het bebouwd oppervlak neemt toe van 40 m2 naar 200 m2 (+/-).     
 
J Bijzondere verhuureenheden (jaarrond)   
• Recreatie: de bijzondere verhuureenheden zijn gericht op verblijfsrecreatie en niet op dagrecreatie (-).   
• Landschap: de verhuureenheden zijn niet beoogd op een geconcentreerde plek. Voor de realisatie moeten mo-

gelijk bomen gekapt worden (-).  
• Archeologie: voor de realisatie van de 25 verhuureenheden zijn mogelijk bodemingrepen nodig (-).   
 
K Camperplaatsen (jaarrond) 
• Recreatie: de camperplaatsen zijn gericht op verblijfsrecreatie en niet op dagrecreatie (-).   
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YMCA Kampeercentrum  
• Natuur: het YMCA kampeercentrum is beoogd binnen NNN gebied (-).  
• Recreatie: het YMCA kampeercentrum is gericht op verblijfsrecreatie en niet op dagrecreatie. Tevens is de ont-

wikkeling niet beoogd op een geconcentreerde plek (-).   
• Landschap: het kampeercentrum is niet beoogd op een concentreerde plek. Voor de ontwikkeling in het bos 

moeten bomen gekapt worden (-).     
• Archeologie: voor de realisatie van de jeugdherberg /groepsaccommodatie zijn bodemingrepen nodig (-).  
 

3.2 GEMEENTELIJK BELEID 
 
In het kader van de ontwikkeling van het Henschotermeer zijn de volgende gemeentelijke beleidsdocumenten van 
belang:  

• Structuurvisie Woudenberg 2030  
• Structuurvisie Utrechtse Heuvelrug 2030 
• Bestemmingsplan “Buitengebied Woudenberg” (2013) 
• Bestemmingsplan “Maarn - Buitengebied” (1995)  

 
Structuurvisie Woudenberg 2030  
Het Henschotermeer is in de toekomst aangewezen als recreatieve poort van de Utrechtse Heuvelrug. 
Voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit en het verlengen van de verblijfsduur wordt ingezet op respectievelijk  
verbreding van het dagrecreatieve profiel met sport en spel en het toevoegen van jaarrond horeca. Er wordt geen  
ruimte geboden aan verdere uitbreiding van verblijfsrecreatieve voorzieningen zoals campings en recreatieterrei- 
nen. Kwaliteitsverbetering moet plaatsvinden op bestaand terrein. 
 
Het Henschotermeer is een belangrijke recreatieve trekpleister in Woudenberg en de regio. Er bestaan plannen/ 
ideeën om uit de recreatieve mogelijkheden van het Henschotermeer extra inkomsten te vergaren. Extensieve  
commerciële ontwikkelingen (Henschotermeer als toeristische poort van de Heuvelrug) zijn daar onderdeel van. De  
gemeenten Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug hechten er echter belang aan dat niet enkel vanuit financieel  
oogpunt keuzes worden gemaakt voor de ontwikkelingsrichting van het gebied.  
 
De gemeente realiseert zich dat om de huidige publieke functie van het Henschotermeer te behouden en te  
ontwikkelen zij zich toekomstgericht moeten opstellen. Dit betekent dat er planologische ruimte moet komen voor  
ontwikkelingen die leiden tot aanvullende inkomsten. Aanvullingen op het huidige product aan het Henschotermeer  
zijn:  

• Het realiseren van een ondersteunende horeca, afhankelijk van de gekozen locatie op het terrein (of in de 
omgeving van) en afgestemd op de ligging in/ nabij de Ecologische Hoofdstructuur; 

• Het realiseren van een dagrecreatief aanbod, dat zorgt voor seizoensverbreding. 
 

Structuurvisie Utrechtse Heuvelrug 2030 
Het Henschotermeer is een van de drukst bezochte dagrecreatieve gebieden in de provincie Utrecht (kaart 2, D).  
Het gebied voldoet daarmee aan een belangrijke maatschappelijke behoefte. Een aantal dagen per jaar zijn de  
uitstralingseffecten van het gebied groot. De gemeente wil bijdragen aan het duurzaam in stand houden van deze  
grote dagrecreatieve voorziening. Ze wil ook ruimte geven aan modernisering als daar behoefte aan is. De facilitei- 
ten rond het gebied zijn oud en zullen binnen afzienbare tijd gemoderniseerd moeten worden. Seizoensverlenging  
van het gebruik is dan waarschijnlijk noodzakelijk en de gemeente vindt dat ook een wenselijke ontwikkeling. 
 
Het is onvermijdelijk dat het gebied in de zomer en in de winter zo nu en dan erg vol is. We streven ernaar dat de  
uitstralingseffecten beperkt blijven tot deze zone. Verdere ruimtelijke en functionele integratie van het meer, het  
parkeren, de faciliteiten en de recreatie is daarbij wenselijk. Dat is de beste manier om uitstraling naar de omgeving  
te minimaliseren. 
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Voor Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug zoekt de gemeente naar het juiste evenwicht tussen mogelijkheden 
voor dagrecreatie en verblijfsrecreatie. Ze zet in op het duurzaam versterken van natuurgerichte vormen van  
recreatie die aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen. Voor de verblijfsrecreatie stimuleert ze een hoog 
waardige en duurzame doorontwikkeling. Binnen de Ecologische Hoofdstructuur kan geen sprake kan zijn van netto  
uitbreiding van het oppervlak van terreinen voor verblijfsrecreatie.  
 

Bestemmingsplan “Buitengebied Woudenberg”  
In het noordelijk deel van het plangebied geldt het bestemmingsplan “Buitengebied Woudenberg” (2010) en de 
daarbij behorende herziening (2013). In 2019 is dit bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied herzien ten  
aanzien van de maximale toegestane hoogte van erf- en terreinafscheidingen (maximaal 1 meter).  
Onderstaand een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan “Buitengebied Woudenberg”. Dit  
deel van het plangebied heeft de enkelbestemmingen ‘Recreatie’, ‘Bos’ en ‘Recreatie - Verblijfsrecreatie’ met de  
functieaanduiding ’specifieke vorm van recreatie - 6’ (westelijk blokje). Daarnaast liggen verdeeld over dit deel van  
het plangebied de bestemmingen ‘Waarde - Archeologie 3’ en ‘Waarde - Archeologie 4’.     
 
Binnen de bestemming ‘Recreatie’ zijn dagrecreatieve voorzieningen toegestaan. Ter plaatse van de functieaandui-
ding ‘natuur- en landschapswaarden’ ook behoud en herstel van de aanwezige natuur- en landschapswaarden.  
Ter plaatse van de bestemming ‘Recreatie - Verblijfsrecreatie’ en de functieaanduiding ‘specifieke vorm van recrea-
tie - 6’ is uitsluitend een verblijfsrecreatieterrein voor niet-permanente standplaatsen toegestaan.    
 
Bestemmingsplan “Maarn-Buitengebied” 
In het zuidelijk deel van het plangebied geldt het bestemmingsplan “Maarn - Buitengebied” (1995). Onderstaand 
een uitsnede van de plankaart van het bestemmingsplan. Het plangebied heeft de bestemming ‘Recreatie’ (R4 = 
Henschotermeer). Binnen deze bestemming zijn de gronden bestemd voor dagrecreatieve voorzieningen. Het maxi-
mum bebouwingspercentage is 1% .   
 
De onderstaande afbeelding geeft een uitsnede van beide bestemmingsplannen weer met het plangebied rood om-
kaderd.  
 

 
Uitsnede bestemmingsplan “Buitengebied Woudenberg” en “Maarn - Buitengebied” 
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F Spelen in het bos  
• Structuurvisie Woudenberg: spelen in het bos past binnen de verbreding van het dagrecreatieve profiel met 

sport en spel. De speelobjecten zijn beoogd in het bos (EHS/NNN), weliswaar op bestaand terrein, maar de ont-
wikkeling gaat mogelijk ten koste van bestaande natuur (+/-).  

• Structuurvisie Utrechtse Heuvelrug: ruimtelijke en functionele integratie van de faciliteiten en recreatie is wen-
selijk. De speelobjecten zijn beoogd in het bos, weliswaar op bestaand terrein, maar de realisatie gaat mogelijk 
ten koste van natuur (-).  

 
G Kinderboerderij 
• Bestemmingsplan Buitengebied Woudenberg: een kinderboerderij past niet binnen de regels van het geldende 

bestemmingsplan (-).   
 
H Trimbaan  
• Structuurvisie Woudenberg: een trimbaan past binnen de verbreding van het dagrecreatieve profiel met sport 

en spel. De trimbaan is beoogd in het bos (EHS/NNN), weliswaar op bestaand terrein, maar gaat mogelijk ten 
koste van natuur (+/-).  

• Structuurvisie Utrechtse Heuvelrug: ruimtelijke en functionele integratie van de faciliteiten en recreatie is wen-
selijk. De trimbaan is beoogd in het bos, weliswaar op bestaand terrein, maar de realisatie gaat mogelijk ten 
koste van natuur (+/-).  

 
I Openluchttheater en expositieruimte / uitkijkpunt  
• Bestemmingsplan Buitengebied Woudenberg: het openluchttheater en de expositieruimte / uitkijkpunt ver-

vangen deels bestaande bebouwing. Het bebouwd oppervlak neemt toe van 40 m2 naar 200 m2 (+/-).   
 
J Bijzondere verhuureenheden (jaarrond) 
• Structuurvisie Woudenberg: er wordt geen ruimte geboden aan verdere uitbreiding van verblijfsrecreatieve 

voorzieningen, zoals campings en recreatieterreinen. De verhuureenheden zijn tevens beoogd in het bos op 
niet bestaand terrein (-).  

• Structuurvisie Utrechtse Heuvelrug: de gemeente wil bijdragen aan het duurzaam in stand houden van de 
grote dagrecreatieve voorzieningen (geen verblijfsrecreatie). Ruimtelijke en functionele integratie: de verhuur-
eenheden zijn beoogd in het bos, weliswaar op bestaand terrein, maar de realisatie gaat mogelijk ten koste van 
natuur (-).  

• Bestemmingsplan Maarn Buitengebied: verblijfsrecreatie is strijdig met de geldende bestemming ‘Recreatie’(-). 
 
K Camperplaatsen (jaarrond) 
• Structuurvisie Woudenberg: er wordt geen ruimte geboden aan verdere uitbreiding van verblijfsrecreatieve 

voorzieningen, zoals campings en recreatieterreinen (-).  
• Structuurvisie Utrechtse Heuvelrug: de gemeente wil bijdragen aan het duurzaam in stand houden van de 

grote dagrecreatieve voorzieningen (geen verblijfsrecreatie) (-).  
• Bestemmingsplan Maarn Buitengebied: verblijfsrecreatie is strijdig met de geldende bestemming ‘Recreatie’(-). 
 
YMCA kampeercentrum  
• Structuurvisie Woudenberg: er wordt geen ruimte geboden aan verdere uitbreiding van verblijfsrecreatieve 

voorzieningen, zoals campings en recreatieterreinen. Het kampeercentrum is tevens beoogd in het bos 
(EHS/NNN). Weliswaar op bestaand terrein, maar de realisatie gaat mogelijk ten koste van natuur (+/-).   
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• Structuurvisie Utrechtse Heuvelrug: de gemeente wil bijdragen aan het duurzaam in stand houden van de 
grote dagrecreatieve voorzieningen (geen verblijfsrecreatie). Tevens is het kampeercentrum beoogd in het bos 
EHS/NNN, weliswaar op bestaand terrein, maar het gaat mogelijk ten koste van natuur (+/-).  

• Bestemmingsplan Buitengebied Woudenberg: op deze locatie is uitsluitend een verblijfsrecreatieterrein voor 
niet-permanente standplaatsen toegestaan, geen gebouwen. Een deel van het kampeercentrum ligt binnen de 
bestemming ‘Bos’ (-).  
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4  UITVOERINGSASPECTEN 
 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft aan dat van elk ruimtelijk initiatief de uitvoerbaarheid aangetoond moet 
worden (artikel 3.1.6 lid 1 van het Bro). Daarom wordt in dit plandocument kort ingegaan op thema’s (bijvoorbeeld 
milieuaspecten) die mogelijk de doorgang van het initiatief in de weg kunnen staan. In dit plandocument worden 
alleen die thema’s behandeld die aandacht vragen bij de voorgenomen ontwikkeling van het Henschotermeer.   

4.1 MILIEU 
 

Bodem 
Op grond van de Wet Bodembescherming (Wbb) moet aangetoond worden dat de kwaliteit van de bodem en het 
grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. De bodemkwaliteit kan namelijk 
van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Bij een functiewijziging zal in veel gevallen een specifiek 
bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. Ter plaatse van de beheerderswoning en op de locaties waar verblijfs-
recreatie beoogd is, is bodemonderzoek noodzakelijk.    
 
Lucht 
Gezien de omvang van het plangebied, zal de omvang van de ontwikkeling beperkt zijn. Er zal wel specifiek berekend 
moeten worden in welke mate de ontwikkelingen bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. De ontwik-
keling zal o.a. leiden tot een toename van verkeersbewegingen naar het recreatieterrein.   
 
Milieuzonering  
Rondom het plangebied zijn enkele woonbestemmingen aanwezig, met name aan de oost- en zuidzijde. Hier dient 
rekening mee te worden gehouden met de voorgenomen ontwikkelingen. Tevens bevindt ten zuidoosten van het 
plangebied een vakantiepark. Er dient rekening mee te worden gehouden dat dit vakantiepark niet in haar bedrijfs-
voering wordt belemmerd door de ontwikkeling.  
 
Externe veiligheid  
Ten westen van het plangebied bevindt zich een gasleiding. Dit kan van invloed zijn op de ontwikkeling.  

4.2 OVERIGE UITVOERINGASPECTEN 
 
Cultuurhistorie en archeologie 
Verdeeld over het plangebied liggen de dubbelbestemmingen ‘Waarde - Archeologie 3’, ‘Waarde - Archeologie 4’ en  
‘Waarde - Archeologie 5’ (zuidelijk deel plangebied, beleidskaart gemeente Utrechtse Heuvelrug). Bij ‘Waarde -  
Archeologie 3’ is bij bouwwerken met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 een archeologisch onderzoek nodig is.  
Bij ‘Waarde - Archeologie 4’ is bij bouwwerken met een oppervlakte groter dan 500 m2 een archeologisch onder- 
zoek nodig. Bij ‘Waarde - Archeologie 5’ geldt een onderzoeksplicht bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 
100.000 m2.  

Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Utrechtse Heuvelrug 
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verhard oppervlak behoorlijk toe en zorgt de ontwikkeling mogelijk voor een toename van de verkeersintensiteit en 
parkeerdruk.    
 
D Strandhoreca  
Vanuit provinciaal beleid is een knelpunt dat de nieuwe strandhoreca een grondoppervlakte heeft van 400 m2 en 500 
m2 (semi-permanent), waarvoor bodemingrepen moeten plaatsvinden. Vanuit gemeentelijk beleid heeft de locatie 
niet de juiste bestemming voor strandhoreca. In het kader van de uitvoerbaarheid is een ecologisch onderzoek nodig. 
Tevens zijn de toename van verharding en de mogelijke toename van de verkeersintensiteit en de parkeerdruk aan-
dachtspunten.  
 
E Brug  
Voor het realiseren van een extra brug is een ecologisch onderzoek nodig.  
 
F Spelen in het bos  
Knelpunten vanuit provinciaal beleid zijn dat de speelobjecten beoogd zijn binnen NNN gebied en op een niet gecon-
centreerde plek in het bos. Voor de realisatie moeten mogelijk bomen gekapt worden. Vanuit gemeentelijk beleid is 
tevens een knelpunt dat de speelobjecten weliswaar op bestaand terrein zijn beoogd, maar dat de realisatie mogelijk 
ten koste gaat van natuur. Met betrekking tot de uitvoerbaarheid is een ecologisch onderzoek nodig. Daarnaast zorgt 
de ontwikkeling mogelijk voor een toename van de verkeersintensiteit en parkeerdruk.    
 
G Kinderboerderij 
Vanuit gemeentelijk beleid past een kinderboerderij niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan en de 
bestemming ‘Recreatie’. Voor de realisatie van een kinderboerderij is een ecologisch onderzoek nodig. Daarnaast 
zorgt de ontwikkeling mogelijk voor een toename van de verkeersintensiteit en parkeerdruk.     
 
H Trimbaan  
Knelpunten vanuit provinciaal beleid zijn dat de trimbaan beoogd is binnen NNN gebied en op een niet geconcen-
treerde plek in het bos. Voor de realisatie moeten waarschijnlijk bomen gekapt worden en zijn waarschijnlijk beperkte 
bodemingrepen nodig. Vanuit gemeentelijk beleid is de trimbaan weliswaar beoogd op bestaand terrein in het bos, 
maar gaat de realisatie mogelijk ten koste van natuur. Met betrekking tot de uitvoerbaarheid is een ecologisch on-
derzoek nodig. Daarnaast zorgt de ontwikkeling mogelijk voor een toename van de verkeersintensiteit en parkeer-
druk.     
   
I Openluchttheater en expositieruimte / uitkijkpunt  
Zowel vanuit provinciaal als gemeentelijk beleid is een mogelijk knelpunt dat het bebouwd oppervlak toeneemt van 
40 m2 naar 200 m2, waarvoor tevens bodemingrepen nodig zijn. Met betrekking tot de uitvoerbaarheid is een ecolo-
gisch onderzoek nodig. Tevens zorgt de ontwikkeling voor een toename aan verharding en neemt mogelijk de ver-
keersintensiteit en de parkeerdruk toe.    
 
J Bijzondere verhuureenheden (jaarrond) 
Knelpunten vanuit zowel provinciaal als gemeentelijk beleid zijn dat de verhuureenheden gericht zijn op verblijfsre-
creatie en niet op dagrecreatie. Verblijfsrecreatie is strijdig met het geldende bestemmingsplan. Tevens zijn de ver-
huureenheden niet beoogd op een geconcentreerde plek. Weliswaar op bestaand terrein, maar de realisatie gaat 
mogelijk ten koste van natuur. Voor de realisatie moeten mogelijk bomen gekapt worden en zijn mogelijk bodemin-
grepen nodig. Wat betreft de uitvoerbaarheid is voor deze ontwikkeling een bodem-, archeologisch en ecologisch 
onderzoek nodig. Tevens zorgt de ontwikkeling voor een toename aan verharding en neemt waarschijnlijk de ver-
keersintensiteit en de parkeerdruk toe.     
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K Camperplaatsen (jaarrond) 
Zowel vanuit provinciaal als gemeentelijk beleid is een knelpunt dat de camperplaatsen zijn gericht op verblijfsrecre-
atie en niet op dagrecreatie. Verblijfsrecreatie is strijdig met het geldende bestemmingsplan. Met betrekking tot de 
uitvoerbaarheid zijn voor deze ontwikkeling een bodemonderzoek en ecologisch onderzoek nodig. Daarnaast zorgt 
de ontwikkeling waarschijnlijk voor een toename van de verkeersintensiteit en de parkeerdruk.     
 
YMCA kampeercentrum  
Het kampeercentrum past niet binnen het provinciaal en gemeentelijk beleid, omdat er sprake is van verblijfsrecrea-
tie. Tevens is het kampeercentrum beoogd binnen NNN gebied en op een niet geconcentreerde plek in het bos. Wel-
iswaar op bestaand terrein, maar de realisatie gaat mogelijk ten koste van natuur. Hiervoor moeten waarschijnlijk 
bomen gekapt worden en zijn bodemingrepen nodig. Tevens is op de beoogde locatie uitsluitend een verblijfsrecre-
atieterrein voor niet-permanente standplaatsen toegestaan. Wat betreft de uitvoerbaarheid is voor deze ontwikke-
ling een bodem-, archeologisch en ecologisch onderzoek nodig. Tevens zorgt de ontwikkeling voor een toename aan 
verharding en neemt waarschijnlijk de verkeersintensiteit en de parkeerdruk toe.      
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Samenwerkingsovereenkomst  

projectgebied Henschotermeer 
 

 

Partijen:  

 

- De provincie Utrecht, gevestigd aan de Archimedeslaan 6, 3544 BB te Utrecht, te dezer zake 

vertegenwoordigd door gedeputeerde A.M.A. Pennarts-Pouw op grond van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van 15 september 2015 en artikel 2 lid 3h van het Organisatiebesluit 

provincie Utrecht 2004 (hierna: “de provincie”) 

- De gemeente Woudenberg, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder 

G.A. de Kruif op grond van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 

[…] (hierna: “de gemeente Woudenberg”) 

- De gemeente Utrechtse Heuvelrug, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

wethouder G. Boonzaaijer op grond van het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van […] (hierna: “de gemeente Utrechtse Heuvelrug”)  

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landgoed Den Treek – 

Henschoten N.V. ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw 

Jkvr. Drs. F.D. de Beaufort (hierna: “het landgoed”) 

 

In aanmerking nemende dat: 

 

Partijen wensen het Ontwikkelkader Henschotermeer, zoals vastgesteld door de stuurgroep op 13 

mei 2015 te bekrachtigen. Bovendien wensen partijen een  goede samenwerking tussen hen te 

bevestigen. Het Ontwikkelkader Henschotermeer maakt integraal onderdeel uit van deze 

samenwerkingsovereenkomst.  

 

Het landgoed wenst met een gezamenlijke visie en gezamenlijke inspanning van de drie overheden 

voor het gehele projectgebied de mogelijkheden voor toekomstige exploitatie en het beheer in kaart 

te brengen en de bovengemeentelijke zonering op het landgoed mogelijk te maken.  
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Projectgebied: 

 

Het projectgebied Henschotermeer is weergegeven in onderstaande kaart.  

 

 

Aanleiding: 

 

Uiterlijk per 1 januari 2018 wordt de exploitatie van een deel van het projectgebied Henschotermeer 

door de huidige beheerder Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei en Kromme Rijngebied (RS 

UHVK) beëindigd en komt het beheer en de exploitatie van dat deel op de vrije markt.  

 

Landgoed Den Treek – Henschoten N.V. heeft de visie voor recreatief gebruik en de recreatieve 

ontwikkelingen op het gehele grondgebied van het landgoed opgesteld waarbij het projectgebied 

Henschotermeer is bestemd voor de intensieve recreatie.  Met ingang van  1-1-2019 wordt het 

gebruik van de huidige locatie van YMCA kampeervakanties op het landgoed niet verlengd. 

Overeenkomstig de zonering in de recreatievisie van het landgoed is de wens YMCA 

kampeervakanties  als vorm van Intensieve recreatie te herhuisvesten in het projectgebied 

Henschotermeer.  

 

De provincie Utrecht heeft in haar Visie Recreatie en Toerisme 2020 (door PS vastgesteld op 23 april 

2012) Henschotermeer benoemd als een recreatieve poort van bovenlokaal belang. “Dit houdt in dat 

het gebied als bestemming functioneert, een knooppunt van wandel-, fietsroutes treft én waar men 

het achterliggende toeristisch recreatieve gebied ervaart. […] Een poort heeft minimaal een regionaal 

bereik, wat betekent dat de poort aantrekkingskracht heeft op bezoekers van buiten de gemeente.” 

(bron: Visie Recreatie en Toerisme 2020, pag. 35).   
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In 2012 hebben de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg besloten tot het opstellen een 

gezamenlijk standpunt op hoofdlijnen ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden van het 

projectgebied Henschotermeer. Aanleiding was de wens van het recreatieschap uit 2010 om beheer, 

onderhoud en exploitatie over te dragen aan de markt en de visie die de ondernemers rond het 

projectgebied Henschotermeer in 2010 hebben opgesteld. Doel was een gezamenlijke visie welke 

niet alleen vanwege financiële argumenten een keuze maakt voor een ontwikkelingsrichting maar 

vanuit recreatief en ruimtelijk oogpunt. De basis uitgangspunten van het kader uit 2012 komen terug 

in het Ontwikkelkader, bijlage 1.  

 

Partijen zijn het volgende overeengekomen:  

 

Artikel 1. Visie op het projectgebied Henschotermeer 

1.1 Partijen willen het projectgebied ontwikkelen tot een financieel gezond recreatieterrein  in 

de regio, op basis van een duurzame en functionele invulling van het terrein, waarbij private 

partners ruimte wordt geboden te ondernemen; 

1.2 Het terrein blijft openbaar toegankelijk voor bezoekers, maar niet per definitie gratis; 

1.3 De huidige uitstraling van het meer en boslandschap blijft behouden . 

 

Artikel 2. Uitgangspunten Ontwikkelkader 

Partijen bevestigen dat bij het opstellen van het ontwikkelkader onder meer de volgende 

uitgangspunten zijn gehanteerd (zoals vastgesteld in het koersdocument d.d. 19 december 2012), 

namelijk:  

2.1  Planologische ruimte bieden om gewenste zonering in de regio Utrechtse Heuvelrug mogelijk 

te maken (zonering zoals weergegeven in de visie Heel de Heuvelrug);  

2.2 Het concentreren van recreatie in deze regio rond projectgebied Henschotermeer; 

2.3 Het projectgebied Henschotermeer moet voldoende ruimte krijgen om economische 

ontwikkelingen mogelijk te maken en te houden. Het moet een economisch rendabel en 

toekomstgericht gebied zijn.  

 

Artikel 3. Toezeggingen 

Partijen spannen zich over en weer in om:  

3.1 De (gewenste) ontwikkelingen in het gebied integraal af te wegen, dat wil zeggen: rekening 

houdend met in ieder geval de omliggende verblijfsrecreatieterreinen, de natuurkwaliteit, de 

recreatiebedrijven en functies in de omgeving, de zonering van de Heuvelrug; 

3.2 Positief en welwillend te staan tegenover ontwikkeling op en rond projectgebied 

Henschotermeer, binnen de bestaande wet- en regelgeving, en zo mogelijk ook daarbuiten 

(door aanpassing) wanneer dit bijdraagt aan de duurzame instandhouding en een rendabele 

business case; 

3.3 Gezamenlijk de partijen die wensen te ontwikkelen op en rond projectgebied 

Henschotermeer te begeleiden en ondersteunen en hiervoor per partij één persoon in een 

projectgroep beschikbaar te stellen. 

 

Artikel 4. Toezeggingen van de overheden 

De drie overheden hebben in het ontwikkelkader een gezamenlijke visie vormgegeven en zullen dat 

in de toekomst blijven ontwikkelen. Zij spreken hierbij over en weer het volgende af:  
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4.1 De gezamenlijke visie zoals die is ontwikkeld in het Ontwikkelkader in de toekomst te blijven 

vormgeven en/of te dragen;  

4.2 De overheden zetten zich in om, binnen de geldende wet- en regelgeving, in de EHS en in 

bovenregionale zonering ontwikkeling mogelijk te maken en eventuele wijzigingen en 

aanpassingen in RO-kaders te faciliteren;  

4.3 Geen (financiële) bijdrage te leveren in de exploitatie. Eventueel is voor het tot stand komen 

van een ontwikkeling een eenmalige investering nodig en zullen de overheden desgewenst 

de mogelijkheden voor eenmalige financiering onderzoeken. 

 

Artikel 5. Uitwerking 

5.1 Gezien de ligging van het projectgebied Henschotermeer in twee gemeenten, de voorkeur 

voor een integrale afweging, de bovenregionale functie en het bovenlokaal belang van het 

projectgebied dient in de uitwerking het planologisch kader een integrale ruimtelijke 

onderbouwing te bevatten. Het in te zetten planologisch instrument wordt gekozen op basis 

van deze integrale onderbouwing. Hierbij kan de keuze worden gemaakt voor een provinciaal 

inpassingsplan als alternatief voor een (gezamenlijk) bestemmingsplan en/of 

projectbesluiten. 

 

Artikel 6. Organisatie 

De partijen spreken hierbij af:  

6.1 Gezamenlijk in een projectgroep de ontwikkeling van projectgebied Henschotermeer te 

blijven ondersteunen, per partij neemt minimaal één persoon deel aan deze projectgroep; 

6.2 Dat de ontwikkeling in het projectgebied Henschotermeer door de partijen in de komende 

jaren minimaal één keer per jaar wordt besproken en geëvalueerd gedurende de looptijd van 

deze overeenkomst. De provincie Utrecht neemt hiervoor, als voorzitter, het initiatief; 

6.3 Wanneer de samenwerkingsovereenkomst niet naar tevredenheid van minimaal één partij 

wordt uitgevoerd, kunnen één of meerdere partijen het initiatief nemen om minimaal één 

overleg van de stuurgroep hierover te organiseren; 

6.4 Het landgoed is aanspreekpunt voor marktpartijen die interesse tonen in projectgebied 

Henschotermeer; 

6.5 De partners voeren gezamenlijk communicatie over het ontwikkelkader, de 

samenwerkingsovereenkomst en ontwikkelingen in het projectgebied Henschotermeer. 

Uitingen worden binnen de projectgroep afgestemd; 

 

Artikel 7. Rechtskarakter en onvoorziene omstandigheden 

7.1 De afspraken die in deze samenwerkingsovereenkomst tussen Partijen zijn overeengekomen 

zijn aan te merken als inspanningsverplichtingen.; 

7.2 Partijen treden met elkaar in overleg indien blijkt dat cruciale onderdelen van deze  

samenwerkingsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer 

realiseerbaar zijn. Daarvan kan in ieder geval sprake zijn indien de te treffen maatregelen 

technisch niet uitvoerbaar zijn of onevenredige kostbare maatregelen met zich meebrengen 

voor partijen. 

 

Artikel 8. Inwerkingtreding en geldigheidsduur 
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8.1 De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking wanneer Gedeputeerde Staten, de 

colleges, raden en het bestuur ermee hebben ingestemd deze aan te gaan, op de dag 

volgend op die waarop deze door Partijen is ondertekend;  

8.2 Deze samenwerkingsovereenkomst eindigt met het onherroepelijk worden van de herziene 

bestemmingsplannen met betrekking tot het gehele projectgebied Henschotermeer, dan wel 

het provinciaal inpassingsplan; 

8.3 Partijen kunnen de samenwerkingsovereenkomst na goed overleg ontbinden indien blijkt dat 

de gemaakte afspraken reeds volledig zijn nagekomen en instandhouding ervan geen 

toegevoegde waarde meer heeft, dan wel dat blijkt dat dit convenant op cruciale onderdelen 

niet wordt nageleefd door partijen. 

 

Artikel 9. Bijlage 

Het Ontwikkelkader Henschotermeer wordt als bijlage toegevoegd aan deze overeenkomst en maakt 

daar integraal onderdeel van uit. 

 

Deze samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt te Utrecht d.d. ……………….. 

 

Namens de provincie Utrecht 

 

…………………………… 

 

Getekend te …………………….op ……..  

 

 

Namens de gemeente Woudenberg 

 

…………………………… 

 

Getekend te …………………….op …….. 

 

 

Namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 

…………………………… 

 

Getekend te ……………………op …….. 

 

 

Namens Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. 

 

…………………………………… 

 

Getekend te …………………………. op ……………………… 
















































