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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

2865 

Vragen van de leden Van Esch en Wassenberg (beiden PvdD) aan de 
Ministers voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en voor Natuur en 
Stikstof over het bericht «Demonstratie tegen «verpretparking» 
Henschotermeer: «Willen duidelijk signaal afgeven»» (ingezonden 8 maart 
2022). 

Antwoord van Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof), mede 
namens de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
(ontvangen 24 mei 2022). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 
2021–2022, nr. 2168. 

Vraag 1
Bent u bekent met het artikel «Demonstratie tegen «verpretparking» 
Henschotermeer: «Willen duidelijk signaal afgeven»»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat het Henschotermeer een van de laatste ongerepte 
natuurlijke zwemplassen in Nederland is, met uniek boslandschap en dat het 
hele gebied rondom het meer natuurlijke en landschappelijke waarde heeft? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 2
Voor het antwoord op deze en de volgende vragen heb ik inlichtingen 
ingewonnen bij de provincie Utrecht. 
Het gebied herbergt zeker natuurwaarden en maakt deel uit van een 
boslandschap en een landgoed. Het Henschotermeer zelf en de zone 
daaromheen maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Het 
gebied daarbuiten wel (zie ook de beantwoording vraag 3 en het daarin 
opgenomen kaartje). Daarnaast is het Henschotermeer al vele tientallen jaren 
recreatief in gebruik. Recreatie is daarmee een onderdeel van het gebied. In 

1 RTV Utrecht, «Demonstratie tegen «verpretparking» Henschotermeer: «Willen duidelijk signaal 
afgeven»», 22 februari 2022, https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3320950/demonstratie-tegen-
verpretparking-henschotermeer-willen-duidelijk-signaal-afgeven

 
 
 
ah-tk-20212022-2865
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2022 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Aanhangsel 1



de zomermaanden maken vele recreanten gebruik van het Henschotermeer 
en is er vaak sprake van grote drukte. 

Vraag 3
Hoe wordt momenteel dit hele gebied rondom het meer met zijn bosland-
schap en met zijn natuurlijke en landschappelijke waarde beschermd? 

Antwoord 3
De plannenviewer van de provincie Utrecht, behorend bij de interim- 
Omgevingsverordening (IOV), geeft de situatie weer en de begrenzing van het 
Natuurnetwerk Nederland2. Het onderstaande kaartje is een uitsnede daarvan, 
waarbij het groene gebied behoort tot het Natuurnetwerk Nederland: 

Zoals vermeld in het antwoord op vraag 2 en blijkt uit bovenstaand kaartje, is 
slechts een deel van het gebied onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. 
Het Henschotermeer zelf ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en heeft 
geen natuurbestemming, maar een recreatiebestemming. 
Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt dat gemeentelijke plannen 
bestemmingen en regels bevatten die strekken tot bescherming, instandhou-
ding, verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit, de wezenlijke kenmerken 
en waarden en samenhang van het Natuurnetwerk Nederland. 
Naast de ruimtelijke beschermingsregels van het Natuurnetwerk Nederland 
geldt overal, dus niet alleen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk 
Nederland, dat voldaan moet worden aan de Wet natuurbescherming. Het 
gaat hierbij om de bescherming van soorten, houtopstanden en Natura 2000 
(inclusief eventuele externe werking). Een bestemmingsplan moet uitvoerbaar 
zijn in kader van de wet. In de IOV zijn, naast regels ter bescherming van het 
Natuurnetwerk Nederland, ook activiteitenregels gericht op behoud van het 
bosareaal en soortenbescherming opgenomen. 

Vraag 4
Hoe past dit voorbeeld naar uw mening in de «salami-tactiek» die wordt 
beschreven in het artikel «De salami-tactiek in Nederland: steeds een stuk 
natuur erbij pikken»?3 Deelt u de mening dat zulke recreatieplannen een 
typisch voorbeeld zijn van steeds maar een klein stukje natuur omvormen, 
waarbij de lokale aantasting minder groot lijkt, tot er bijna geen natuur meer 
over is en de aantasting van de natuur significant is? Zo nee, waarom niet? 

2 https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-VA02
3 NRC, «De salami-tactiek in Nederland: steeds een stuk natuur erbij pikken», 14 februari 2022, 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/14/de-salami-tactiek-in-nederland-steeds-een-stuk-natuur-
erbij-pikken-a4089398
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Antwoord 4
In het antwoord op vraag 3 is beschreven op welke wijze de natuurwaarden 
in het gebied zijn beschermd. Bij ontwikkelingen in dit gebied worden de 
natuurwaarden nadrukkelijk meegewogen. De aangekondigde toekomstige 
recreatieontwikkelingen naar aanleiding waarvan de vragen zijn gesteld, 
hebben geen betrekking op het gebied binnen het Natuurnetwerk Nederland. 
Het Henschotermeer is een bovenlokaal recreatieterrein dat voorziet in de 
regionale behoefte om op warme dagen te kunnen zwemmen en recreëren. 
Voor een goede exploitatie (beheer en onderhoud) zijn andere voorzieningen 
nodig en hierover worden de gesprekken gevoerd. Vanwege het opheffen van 
een recreatieschap, dat voorheen de exploitatie van het Henschotermeer als 
zwemlocatie onderhield, is er een nieuwe exploitant gekomen die zoekt naar 
mogelijkheden voor de nieuwe vorm van exploitatie. 
Aangezien deze ontwikkelingen niet (volledig) passen binnen het vigerend 
bestemmingsplan is er een herziening van het bestemmingsplan nodig. Een 
bestemmingplan (en buitenplanse omgevingsvergunning) moet voldoen aan 
de instructieregels die hiervoor zijn opgenomen in de interim- Omgevingsver-
ordening (IOV). 

Vraag 5
Kunt u bevestigen dat het Henschotermeer, onderdeel van landgoed Den 
Treek Henschoten, voor een groot deel wordt omsloten door het gebied van 
Natuurnetwerk Nederland (NNN-gebied) en ook voor een deel in het 
NNN-gebied ligt? 

Antwoord 5
Het Henschotermeer wordt voor ongeveer de helft van het terrein omsloten 
door het Natuurnetwerk Nederland. Zie ook het antwoord op vraag 3 en het 
daarin opgenomen kaartje. 

Vraag 6
Hoeveel hectare van het landgoed ligt in het NNN en hoeveel hectare van het 
NNN zullen moeten worden omgevormd voor de recreatieplannen? Hoeveel 
hectare van het NNN-gebied omsluiten het gebied? 

Antwoord 6
Er worden, zoals gemeld in het antwoord op vraag 3, als gevolg van deze 
recreatieontwikkelingen geen hectares binnen de begrenzing van het 
Natuurnetwerk Nederland omgevormd naar recreatiegebied. Er zijn op dit 
moment nog geen initiatieven ingediend voor de ontwikkelingen rond het 
Henschotermeer die kunnen worden beoordeeld. Het Henschotermeer ligt op 
de Utrechtse Heuvelrug en wordt omgeven door vele hectaren bos en 
meerdere verblijfsrecreatieterreinen. Het landgoed Den Treek-Henschoten 
bestaat uit een uitgestrekt gebied met bossen, natuur, landbouw en heide en 
beslaat bijna 2.200 hectare. Het grenst aan vijf gemeenten: Amersfoort, 
Leusden, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. 

Vraag 7
Kunt u bevestigen dat dankzij de recreatieplannen het NNN-gebied kleiner zal 
worden? Hoe past dat bij de natuurbestemming van het gebied? 

Antwoord 7
De recreatieplannen hebben geen betrekking op het gebied binnen de 
begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland; zie ook het antwoord op vraag 
3. Het Natuurnetwerk Nederland zal dus ook niet kleiner worden als gevolg 
van deze ontwikkeling. 

Vraag 8
Kunt u bevestigen dat de recreatieplannen invloed zullen hebben op de 
natuurlijke beleving van het NNN-gebied dat het Henshotermeer nu omsluit? 
Hoe gaat u voorkomen dat dit gebeurt? 

Antwoord 8
De recreatieplannen hebben geen betrekking op het gebied binnen de 
begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland; zie ook het antwoord op 
vraag 3. Uitgangspunt van het Ontwikkelkader voor het gebied is het in stand 
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houden en versterken van de unieke landschappelijke beleving en de 
natuurwaarden van het gebied, passend bij een druk bezocht dagrecreatieter-
rein. 
Op dit moment zijn er, zoals gemeld in antwoord op vraag 6, nog geen 
initiatieven ingediend bij de gemeente en provincie. De vraag naar eventuele 
effecten op de beleving in het Natuurnetwerk Nederland kan dus nog niet 
worden beantwoord. 

Vraag 9
Hoeveel hectare van het huidige totale gebied (NNN-gebied en niet-NNN-
gebied) zal omgevormd worden voor (verblijfs)recreatie? 

Antwoord 9
Er wordt, zoals gemeld in het antwoord op vraag 3, als gevolg van deze 
recreatieontwikkelingen geen gebied binnen de begrenzing van het Natuurne-
twerk Nederland omgevormd naar recreatiegebied. Hoeveel hectare buiten 
het Natuurnetwerk Nederland zal worden omgevormd, is nog niet bekend. Er 
zijn op dit moment nog geen initiatieven ingediend bij de gemeente of de 
provincie. 

Vraag 10
Kunt u bevestigen dat dankzij de recreatieplannen het hele gebied met zijn 
natuurlijke en landschappelijke waarde zal worden aangetast? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 10
Op dit moment zijn er nog geen initiatieven ingediend bij de gemeente en 
provincie. De initiatiefnemer is hier nog mee bezig en daarom kan dit nog 
niet beoordeeld worden. Het Henschotermeer heeft sinds jaar en dag al een 
recreatieve bestemming en kent vele bezoekers. Zoals geantwoord op 
vraag 8, is het uitgangspunt van het Ontwikkelkader voor het gebied het in 
stand houden en versterken van de unieke landschappelijke beleving en de 
natuurwaarden van het gebied, passend bij een druk bezocht dagrecreatie 
terrein. Ook bevat de provinciale verordening waarborgen om aantasting te 
voorkomen. 

Vraag 11
Heeft u zicht op de hoeveelheid bomen die gekapt zouden moeten worden 
voor de aanleg van de geplande gebouwen, recreatiefaciliteiten en apparte-
menten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven of een ontheffing of 
vergunning is aangevraagd of vergeven voor de bomenkap? 

Antwoord 11
Op dit moment niet omdat de plannen nog niet concreet zijn uitgewerkt en 
nog niet aan de gemeente en provincie zijn voorgelegd. 

Vraag 12
Is onderzocht welke (beschermde) natuurwaarden in dit gebied te vinden zijn, 
zoals vleermuizen en vogels? Zo ja, door wie is dit onderzocht en wat waren 
de uitkomsten? 

Antwoord 12
In opdracht van de beheerder van het terrein is december 2021 een natuuron-
derzoek opgeleverd. Dit betreft een onderzoek naar diverse beschermde flora 
en fauna. In dit rapport is tevens in de literatuurlijst verwezen naar onder 
andere een dassenonderzoek (Achterberg C. van, 2021a – Dassen Henschoter-
meer – Briefrapport d.d. 13 januari 2021). 
Uit het onderzoek blijkt kort samengevat het volgende: Gebleken is dat het 
projectgebied onderdeel uitmaakt van het leefgebied van enkele beschermde 
soorten uit de Wet natuurbescherming (broedvogels, bosmieren, vliegroute 
vleermuizen). Ook zijn er lokaal beschermde verblijfslocaties aanwezig in de 
vorm van holtebomen, een jaarrond beschermd nest en mierenhopen. 
Soorten uit de rode en oranje lijsten met de categorieën «bedreigd», «ernstig 
bedreigd» of «op het punt van verdwijnen» zijn niet aangetroffen. 
Dit onderzoek ligt ter beoordeling bij de provincie Utrecht en hieruit kan 
voortvloeien dat er verhelderingen of aanpassingen nodig zijn. 
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Vraag 13
Hoeveel hectare grond moet nog toegevoegd worden in de provincie Utrecht 
om het Natuurnetwerk Nederland te voltooien, zoals afgesproken in het 
Natuurpact? Lijkt het u verstandig, gegeven die achterstand, om nu 
bestaande natuur te kappen en vol te zetten met onder andere een activitei-
tenhal, een speelhal, bungalows, klimtoren, etc.? 

Antwoord 13
Volgens de meest recente, zevende Voortgangsrapportage Natuur heeft de 
provincie Utrecht 1.001 ha verworven (peildatum 31 december 2020) en heeft 
volgens het natuurbeleid van de provincie Utrecht een resterende verwer-
vingsdoelstelling van 569 hectare (Kamerstukken 33 576, nr. 253). 
Zoals in eerdere antwoorden gemeld, wordt het Natuurnetwerk Nederland 
niet aangetast door de betreffende recreatieplannen. 

Vraag 14
Zal er natuur moeten worden gecompenseerd om de recreatieplannen 
mogelijk te maken? Zo ja, hoeveel hectare moet er worden gecompenseerd? 
Indien u dit niet weet, kun u aangeven hoe u de provincies controleert op de 
kwaliteit en staat van de natuur, gezien uw eindverantwoordelijkheid? 

Antwoord 14
Op dit moment zijn de precieze plannen voor de ontwikkelingen rond het 
Henschotermeer nog niet bij de gemeente en provincie ingediend. De 
provincie zal toezien op de kwaliteit van het initiatief en daarmee ook 
mogelijke effecten op de natuur beoordelen met name op het gebied van de 
Wet natuurbescherming alsmede de interim- Omgevingsverordening, 
voornamelijk het onderdeel houtopstanden. Zoals in eerdere antwoorden 
gemeld, wordt het Natuurnetwerk Nederland niet aangetast door de 
betreffende recreatieplannen. Hierop hoeft dus niet getoetst te worden en dus 
is er ook geen sprake van compensatie. De betreffende toetsing op natuur-
wetgeving is in dezen een wettelijke bevoegdheid van de provincie. Ik heb 
daarbij geen rol. 

Vraag 15
Is het toegestaan dat natuurcompensatie wordt afgetrokken van de natuuront-
wikkelopgave van provincies? Zo ja, waar is dit vastgelegd? Zo nee, kunt u 
bevestigen dat dit niet heeft plaatsgevonden? 

Antwoord 15
Dat is niet toegestaan en bovendien niet aan de orde hier. Wanneer provin-
cies natuur binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland willen 
compenseren, dan mag deze niet worden verrekend met de ontwikkelopgave. 
Een van de uitgangspunten bij natuurcompensatie is immers dat het 
Natuurnetwerk Nederland in omvang minimaal gelijk blijft. Zie ook de brief 
aan uw Kamer van de Minister van LNV over natuurcompensatie (Kamerstuk 
33 576, nr. 161). 

Vraag 16
Kunnen inpassingsplannen voor vakantie- en recreatieparken in natuurgebie-
den betaald worden uit natuursubsidies, zoals de subsidieregeling kwaliteit-
simpuls natuur en landschap? Zo ja, vindt u dit wenselijk, gezien de 
natuur-ontwikkelopgave? 

Antwoord 16
Nee, natuursubsidies kunnen alleen gebruikt worden voor de inrichting en het 
beheer van natuur conform de beheertypen zoals beschreven in de Index 
Natuur en Landschap. 

Vraag 17
Bent u bereid bij de gemeente Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug erop aan 
te dringen de recreatieplannen niet te laten plaatsvinden vanwege de 
landschappelijke en natuurwaarden van het gehele gebied? Zo nee, waarom 
niet? 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Aanhangsel 5



Antwoord 17
Nee. De provincie Utrecht heeft in 2016 een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend, met onder andere de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de 
gemeente Woudenberg. Hierin is afgesproken om de bestaande recreatieve 
mogelijkheden te continueren met eventueel toevoegingen die passen binnen 
het Ontwikkelkader. De concrete plannen zullen door de provincie worden 
getoetst aan onder andere het natuurbeschermingsregime, zoals in eerdere 
antwoorden geschetst. 

Vraag 18
Bent u bereid om bij de provincie Utrecht erop aan te dringen dat de 
recreatieplannen geen doorgang zullen vinden, vanwege de aantasting van 
zowel het NNN-gebied als de landschappelijke en natuurwaarden? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 18
Ik vertrouw erop de provincie scherp toeziet op het toepassen van het 
natuurbeschermingsregime. Zie verder het antwoord op vraag 17.
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