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Doorn, 18 december 2019 
 

Geachte Nationale Ombudsman, 

 

Bij deze wil de SP – Utrechtse Heuvelrug een melding maken bij de Nationale Ombudsman.  

Het gaat over het Henschotermeer. Dit is een gebied waar 3 overheden over gaan; namelijk 

de Gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg en de provincie Utrecht.  

Wij zijn van mening dat de 3 overheden in gebreke blijven met het omgaan van vragen per 

brief van een politieke afdeling over inhoudelijke zaken die een overheid aan gaan. Zowel de 

omgang met de vragen als de inhoud is een probleem en wij hebben het idee dat de 3 

overheden zich niet houden aan de heersende wet- en regelgeving. Daarnaast missen wij de 

bereidheid en het enthousiasme bij de 3 overheden om er wat mee te doen. Wij voelen ons 

daarom genoodzaakt deze kwestie voor te leggen bij de Nationale Ombudsman.  

Beantwoording van een dergelijk schrijven moet echter tot de normale bedrijfsvoering 

van de gemeente gerekend worden. Het is een kwestie van behoorlijk bestuur dat 

gemeenten - redelijkerwijze - antwoord geven op door burgers gestelde vragen 

Het gaat onder andere mis bij (verschilt per overheidsinstantie): 

 Sturen van bevestiging van ontvangst van een ingezonden brief 

 Sturen van een afhandelingsbericht (binnen 10 dagen)  

 Noteren van een ingezonden brief bij de ingekomen stukken 

 Het afhandelen van een brief binnen de gestelde 3 tot 6 weken 

 Het niveau van de reactie is op een zeer laag niveau 

 Het überhaupt niet inhoudelijk willen reageren en / of ook geen zichtbare poging 

willen doen om toch tot een verantwoorde reactie te komen 

Inhoudelijk gezien:  

Van mening zijn wij dat de 3 overheden niet iedere burger gelijk behandelen: 

 Geen kapvergunning hoeven aan te vragen bij het kappen van bomen (geen 

onderhoud) 

 Geen vergunning hoeven aanvragen voor het plaatsen/neerzetten van vaste  

toegangspoorten 

 Het niet ingrijpen als een exploitant gebruik wil maken van gezichtsherkenning, wat 

niet mogelijk is binnen de wet AVG.  

 Het zich inzetten van overheden om een exploitant te ondersteunen om een 

winstgevende exploitatie mogelijk te maken , tegen het belang in van burgers en 

natuur/milieu 



 Het niet ingrijpen van overheden als er plannen gepresenteerd worden die niet vallen 

binnen de bestemmingsplannen en de structuurvisie etc. 

 Het niet ingrijpen bij het plaatsen van een hekwerk, waarbij dit hekwerk openbare 

voetpaden afsluit van betreden door voetgangers. Het hekwerk is nodig om geld te 

kunnen vragen voor het recreatie gebied.  Het geld vragen voor het beterden van 

openbare wegen is uitsluitend toegestaan door de overheid. De gemeente s en 

provincie faciliteren op deze manier het oneigenlijk toe-eigenen van geld van burgers 

voor het betreden van openbare wegen. 

 Hanteren van een fouten marge van 50% in hoogte rondom het plaatsen van een hek 

door de Utrechtse Heuvelrug 

Aansturen overheden: 

 Gemeentes en provincie hebben tijdens het proces van vermarkten de 

gemeenteraden en de statenleden, niet, te laat en of foutief ingelicht 

 Het niet juist aansturen van de juiste afdelingen van de gemeentes en provincie, niet 

op tijd en onvoldoende zoals de VRU en de stuurgroep Henschotermeer 

 Wat er nu lijkt te gaan gebeuren is dat de gemeentes Utrechtse Heuvelrug en 

Woudenberg en de provincie Utrecht beleid gaan uitvoeren wat niet vastgesteld is 

door de gemeenteraden en statenleden, maar meer gaan richting beleid dat de 

wensen van een exploitant wil doorvoeren. Hier gaan de drie overheden dus hun 

boekje flink te buiten.  

 Het voornemen hebben voor het niet in stand houden van de waarden van de 

ecologische hoofdstructuur.  

 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; Dit lijkt ons een uiterst 

onwenselijke ontwikkeling dat overheden eventueel buiten bestaande wet en 

regelgeving willen handelen. Daarnaast is het zo dat een rendabele business case 

geen taak van de overheden is. Hier gaan de drie overheden dus hun boekje flink 

te buiten.  

 Door de gemeente Utrechtse Heuvelrug is ontkend dat er geld gegaan is vanuit de 

overheid naar het Landgoed Den Treek Henschotermeer. Dit is aantoonbaar niet 

waar. Mag er geld van de overheid naar een particulier overgemaakt worden ivm 

achterstallig onderhoud? Lijkt op staatssteun, ten tweede was de exploitant, voor 

deze tekende om de explaoitatie te doen op de hoogte van de staat van onderhoud. 

 Het niet nakomen van de afspraken rondom informatie plicht naar de omliggende 

recreatie ondernemers. 

 Het niet nakomen van moties om het Henschotermeer openbaar toegankelijk te 

houden, ook voor mensen met een kleine beurs. 

Als bijlage sturen wij u mee: 

 Reactie Memo SP vragen 

 SP Utrechtse Heuvelrug Henschotermeer, december 2019 

Met vriendelijke groet,  


