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Geachte mevrouw Noorden bos,
Op 27 november2017 heeft u schriftelijke vragen conform exarl4T RvO aan het college van GS gesteld inzake
toegang tot Henschotermeer. Hieronder treft u onze antwoorden aan.
1

De nieuwe uitbaters van het Henschotermeer zeggen in een recent interview met het AD dat ze vanaf 2018
entree gaan vragen voor het Henschotermeer. Als reden hiervoor geven ze op: Het wegvallen van de
subsidies. ls de gedeputeerde het met deze reden eens? Zo ja waarom wel, zo nee, waarom niet?
Antwoord: Pe¡I lanuari 2018 wordt het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
opgeheven. Het Henschotermeer wordt vanaf die datum niet meer geëxploiteerd door het recreatieschap
en er zijn geen publieke middelen meer beschikbaar. Bij het opheffingsbesluit van het schap heeft het AB
drie uitgangspunten geformuleerd:
Openbare toegankelijkheid van recreatieve voozieningen
Borging van de kwaliteit van de voozieningen
Het stimuleren van vraaggerichte ontwikkeling (daarwaar mogelijk).
Op 6 april 2016 hebben landgoed Den Treek-Henschoten, de gemeente Woudenberg, de gemeente
Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over het
toekomstige beheer, het onderhoud en de exploitatie van het Henschotermeer. Partijen hebben vastgelegd
het projectgebied te willen ontwikkelen tot een financieel gezond recreatieterrein in de regio, op basis van
een duuzáme en functionele invulling van het terrein, waarbij private partners ruimte wordt geboden te
ondememen. Ook hebben partijen afgesproken dat het terrein openbaar toegankelijk blijft voor bezoekers,
maar niet per definitie gratis. De huidige uitstraling van het meer en boslandschap blijft behouden.

a.
b.
c.

De betrokken overheden zijn blij dat Den Treek een overeenkomst heeft gesloten met een nieuwe
explo1an1 Vanaf 1 januari 2018 zal het Henschotermeer toegankelijk zijn en blijven voor recreanten. De
keuze van de nieuwe exploitant om eventueel toegang te heffen valt binnen de bedrijfseconomische
afrrvegingen die hij mag maken. Met Den Treek en de nieuwe exploitant is afgesproken dat de provincie
Utrecht, ¿e gemeente Woudenberg en de gemeente Utrechtse Heuvelrug een ruimtelijk gebiedsproces
starten. ln dit proces worden de (gewenste) ontwikkelingen in het gebied integraal afgewogen, rekening
houdend met in ieder geval de omliggende verblijfsrecreatieterreinen, de natuurkwaliteit, de
recreatiebedrijven en functies in de omgeving, de zonering van de Heuvelrug, Partijen hebben afgesproken
welwillend te staan tegenover ontwikkeling op en rond projectgebied Henschotermeer, binnen de
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bestaande wet- en regelgeving, en zo mogelijk ook daarbuiten (door aanpassing) wanneer dit bijdraagt aan
de duuzame instandhouding en een rendabele business case.

2.

Wat vindt de gedeputeerde van het feit dat de gemeenten die veel gebruik van het Henschotermeer maken,
zoals gemeente Amersfoort, niet meebetalen aan het onderhoud van het terrein?
Antwoord: Het is aan de gemeente Amersfoort, en de andere gemeenten die veel gebruik maken van het
Henschotermeer, om te beslissen niet mee te betalen aan het onderhoud van het terrein. Het staat elke
gemeente vrij om een financiële bijdrage te leveren aan de recreatieopgave in hun omgeving. ln de
provincie is zichtbaar dat gemeenten hierin ook verschillende keuzes maken (wel betalen: direct aan
terreinen in de gemeente en omgeving of via een recreatieschap of niet betalen).
Met de opheffing van het recreatieschap hebben alle betrokken gemeenten en de provincie besloten om
niet langer geld beschikbaar te stellen voor de gezamenlijke exploitatie van recreatieteneinen op de
Heuvelrug. Bestuurders van de deelnemers van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en
Kromme Rijngebied kiezen er voor om één recreatieopgave wèl gezamenlijk te blijven uitvoeren en
financieren: het onderhoud van het netwerk van paden en routes op de Heuvelrug en het groene toezicht.
De besluitvorming hierover vindt de komende maanden plaats.

3.

Klopt het dat de gedeputeerde wil meehelpen om het tenein laagdrempelig toegankelijk te houden op
vooruvaarde dat de gemeenten die er veel gebruik van maken, ook hun steentje bijdragen?

- samen met de gemeenten Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug betrokken is bij de integrale gebiedsopgave voor het gebied Henschotermeer. Deze opgave is er onder
meer op gericht om te ondezoeken onder welke voonraarden de economische exploitatiemogelijkheden
voor de exploitant van het Henschotermeer vergroot kunnen worden.

Antwoord: Het klopt dat de provincie

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,
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