VERWORPEN

Actualiteitenmotie 5 ‘Natuurlijk Henschotermeer’
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter behandeling van deze motie,
Constaterende dat:
•
•
•
•

Er ver gevorderde plannen zijn voor extra bebouwing in het projectgebied Henschotermeer;
Beide gemeenten Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug in afwachting zijn van de definitieve plannen
van de exploitant;
Er in de media en onder de bevolking veel bezorgdheid geuit wordt, o.a. middels een petitie die meer
dan 20.000 ondertekend is;
Het Henschotermeer als kernkwaliteit de natuurlijke omgeving en haar kenmerken kent en dat dit ook
als zodanig de recreatiebeleving vormt;

Overwegende dat:
•

•
•
•
•

In het Ontwikkelkader en de samenwerkingsovereenkomst (2015) Henschotermeer, (aangegaan door
gemeenten, provincie Utrecht en Landgoed Den Treek – Henschoten),
nadrukkelijk is bepaald dat natuur- en landschap beschermd en waar mogelijk versterkt zullen
worden;
Het projectgebied in het Ontwikkelkader slechts dagrecreatieve activiteiten toestaat;
De door de exploitant toegestane nieuwe verdienmodellen binnen deze grenzen en andere wet- en
regelgeving (NNN, Flora en Fauna, Bouwbesluit etc.) moeten passen;
Een nieuw verdienmodel geïnterpreteerd dient te worden als ‘anders’ en niet automatisch
commerciële schaalvergroting faciliteert;
De provincie wijzigingen in gemeentelijke bestemmingsplannen dient te toetsen aan het afgesproken
Ontwikkelkader, haar eigen verordening en overige nationale wet- en regelgeving;

En roepen GS op om:
•
•
•

Pro-actief aan alle ondertekenaars van de overeenkomst kenbaar te maken welke grenzen ze stelt
aan nieuwe verdienmodellen en het Ontwikkelkader in haar rol als voorzitter Stuurgroep;
Idem in haar rol als toezichthouder op de gemeentelijke plannen binnen de beleidskaders van de
ruimtelijke ordening;
Idem in haar rol als bekostiger t.a.v. het doorbelasten van publieke uitgaven (b.v. infra) aan de
eigenaar en/of exploitant die het gevolg zijn van nieuwe verdienmodellen. Dit staat ook expliciet (‘de
veroorzaker betaalt’) in het Ontwikkelkader en daarmee samenwerkingsovereenkomst vermeld.
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