
 

  
 
 
 

 
Aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht 
 
 
Betreft: Rondvraag bij commissie BEM van 26 januari 2022, inzake de ontwikkelingen bij het 

Henschotermeer 
 
 
Als PvdA hebben wij grote zorgen over de toekomstplannen bij het Henschotermeer. 
Zowel vanuit de omgeving, gemeenteraden als de media komen ons berichten ter ore dat er wordt 
afgeweken van de eerder gemaakte afspraken.  
Inmiddels zijn er ook petities gestart die (wederom) door meer dan 15 duizend mensen zijn 
ondertekend! 
 
De provincie Utrecht zit in de stuurgroep en heeft dus hier een belangrijke rol als partner, verbinder 
en toezichthouder.  
Het behoud van de bijzondere natuurwaarde van het Plas is steeds meer in het geding. 
 
De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten: 
 
1. Bent u het met de PvdA eens, dat provincie Utrecht een verantwoordelijkheid heeft om de 

natuurwaarde bij het Henschotermeer te beschermen? 
 

2. Er zijn plannen om appartementen en chalets te bouwen om het meer. Is dat niet in strijd met 
provinciale regels, aangezien het Henschotermeer alleen toegankelijk is overdag? 
 

3. In de plannen wordt ook natuur vervangen voor 40 camperplaatsen.  
In hoeverre wordt met het bovenstaande ontwikkelingen de NNN ingeperkt?  
Hoe kan de rust voor de natuur nog worden gewaarborgd, wat eerder wel als uitgangspunt werd 
benoemd? 
 

4. Tevens wil de exploitant een overdekte spettterplaats en een grote activiteitenhal van 10 meter 
hoog neerzetten bij het meer, die het het hele jaar gebruikt kan worden.  
Dit is ook in strijd met de eerdere afspraken. Heeft u in het stuurgroep overleg gehad over de 
wens van om bet bestemmingsplan aan te passen? Zo ja, wat was uw reactie? 
 

5. Zijn er op andere manieren gesprekken tussen de provincie, gemeenten, eigenaar en exploitant 
geweest? Zo ja, zijn hier verslagen van die wij kunnen inzien? 
 

6. In hoeverre kan de Provincie een besluit van de raad overrulen of tegenhouden, als deze in strijd 
is met de omgevingsvisie of het beleid van de provincie inzake natuurgebieden en bebouwing 
buiten de kern? 

 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Osman Suna 
Partij van de Arbeid 


