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Onderwerp: Statenjacht / Hypotheekovername 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Inleiding/samenvatting 
Het Statenjacht is nauw verbonden met de geschiedenis van de provincie Utrecht. Het eerste 
officiële jacht van de provincie werd gebouwd in 1665. Uiteindelijk werd het laatste Statenjacht in 
1801 onder druk van de Rijksoverheid verkocht aan de stad Utrecht.  
 
Sinds 2003 is het (herbouwde) Statenjacht in handen van de Stichting Het Utrechts Statenjacht, die 
zorg draagt voor de exploitatie. De Muider Compagnie verzorgt de verhuur van het schip in de 
zomermaanden. Traditiegetrouw vaart het Statenjacht voorop in de jaarlijkse bottertocht van 
gedeputeerde staten met haar externe relaties. Om de  historische en symbolische relatie tussen 
Statenjacht en Provinciebestuur verder te bestendigen, heeft Gedeputeerde Staten in overleg met de 
Stichting Het Utrechts Statenjacht besloten om: 

1. de hypothecaire lening van de stichting op het schip ter grootte van € 332.500,- over te 
nemen  

2. met een looptijd van 20 jaar, 
3. waarbij de rente (4%) door de Stichting betaald zal worden door het jaarlijks beschikbaar 

stellen van 5 vaardagen en 7 waldagen.  
4. Daarnaast zal de hypotheek aflossingsvrij gemaakt worden. De waarde van het Statenjacht 

zal na ommekomst van de looptijd van de lening (20 jaar) naar verwachting ruimschoots de 
hypothecaire schuld te boven gaan.  

5. Tenslotte heeft Gedeputeerde Staten bedongen dat het Statenjacht permanent de 
provincievlag dient te voeren.  

 
Met dit besluit heeft de Stichting meer financiële armslag gekregen om het schip in goede conditie 
te houden. 
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Beoogd effect 
Aanhalen van de banden met het Statenjacht biedt gelegenheid om zowel over de geschiedenis van 
de provincie te vertellen als het als voorbeeld te noemen van de moderne maatschappelijke rol die 
de provincie vervult. Bovendien is het een uitstekend middel om gasten te ontvangen, 
vergaderingen te organiseren of bijzondere projecten te starten en/of af te sluiten en daarmee bij te 
dragen aan de goede verstandhoudingen met onze relaties. 
 

Geschiedenis 
Het Statenjacht is nauw verbonden met de geschiedenis van de provincie Utrecht. Het eerste 
officiële jacht van de provincie werd gebouwd in 1665. Maar de provincie maakte al eerder 
gebruik van snelle jachten op de Utrechtse binnenwateren om zich te verdedigen tegen de Spaanse 
legers. In de loop van de eeuwen veranderde het gebruik van het Utrechtse Statenjacht ingrijpen. 
Het beveiligen van het gebied verdween naar de achtergrond. Het jacht werd meer en meer ingezet 
voor inspectietochten en schouwen, en was een gerieflijk vervoermiddel voor de Heren 
Gedeputeerden en leden van Statencommissies om naar vergaderingen te reizen. In de 18de eeuw 
onderhield de provincie Utrecht zelfs twee vaartuigen, een groot en een klein Statenjacht. Van 
lieverlee werd het Statenjacht steeds vaker ingezet voor pleziertochten. Ook werd het wel verhuurd 
aan externen. Uiteindelijk werd het laatste Statenjacht in 1801 onder druk van de Rijksoverheid 
verkocht aan de stad Utrecht.  
 
In 1997 is op initiatief van de Rotary Club Utrecht een project gestart om bij wijze van 
werkgelegenheidsproject een nieuw oud Utrechts Statenjacht te bouwen. Geld voor het project 
werd voor een groot deel opgebracht door sponsoren, (Europese) subsidies, en bijdragen van de 
Provincie en Gemeente Utrecht. 80% van de jongeren die hebben meegewerkt aan de bouw van het 
Utrechts Statenjacht heeft uiteindelijk een baan gevonden. 
Sinds 2003 is het Statenjacht in handen van een stichting die zorg draagt voor de exploitatie. De 
Muider Compagnie verzorgt de verhuur in de zomermaanden. Traditiegetrouw vaart het 
Statenjacht voorop in de jaarlijkse bottertocht van Gedeputeerde Staten met haar externe relaties. 
 

Exploitatie 
 
De exploitatie van het Statenjacht heeft na het eerste ‘varend’ jaar 2004 een negatief resultaat 
opgeleverd vanwege aanloopkosten en een zeer matige winterexploitatie als gevolg van de slechte 
omgevingsomstandigheden in de voormalige veilinghaven in Utrecht. Bovendien speelde tijdens 
de zomer-exploitatie de nog relatieve onbekendheid van het Statenjacht in de markt een rol. De 
exploitatie 2005 komt blijkens een meerjarige financiële planning  op €1.130,- negatief. Er is dan 
ook geen ruimte om te reserveren voor groot onderhoud en/of vervangingen. Na overname van de 
hypotheek door de Provincie Utrecht, komt naar verwachting het exploitatieresultaat uit op 
 € 4.455,- positief na aftrek van de nodige reserveringen zoals hiervoor bedoeld en geeft bovendien 
ruimte voor het opvangen van tegenvallers, het versterken van de naam-/markpositie van het 
Statenjacht ed. 
 



Risico’s / financiën  
 
Risico bestaat dat ondanks de overname van de hypotheek, zoals beschreven in deze brief, het 
Utrechts Statenjacht niet kostendekkend  (in de toekomst) geëxploiteerd kan worden en failliet 
gaat. Mocht dit zich voordoen, dan kan de Provincie haar recht van (eerste) hypotheek uitoefenen. 
De verwachte waarde van het jacht zal ruim boven de hypothecaire schuld liggen (taxatiewaarde 
was gedurende de bouw in afgebouwde toestand gesteld op: NLG 2.500.000.)  
De hypotheek zal aflossingsvrij zijn. Dat betekent dat na ommekomst van de looptijd van 20 de 
schuld van de Stichting Utrechts Statenjacht onverminderd is gebleven (en direct door de provincie 
Utrecht opeisbaar) en er alsdan opnieuw bekeken zal moeten worden hoe verdere financiering zal 
dienen plaat te vinden. 
Voor de vermogenspositie heeft de hypothecaire lening geen consequenties. 
 
Statenjacht als Pr-middel 
 
Het Statenjacht kan prima ingezet worden als Pr-instrument voor de provincie Utrecht. Het 
weerspiegelt een deel van de geschiedenis van de provincie en heeft een belangrijke historische 
waarde. Aan de hand van het Statenjacht kan over de geschiedenis van de provincie Utrecht verteld 
worden. Maar het is ook een uitstekend voorbeeld van de moderne maatschappelijke rol die de 
provincie vervult. Mede dankzij de bijdrage van de provincie hebben een groot aantal werkloze 
jongeren nuttige werkervaring opgedaan en een baan gevonden. De provincie heeft daarbij samen 
met anderen een particulier initiatief (Rotary Utrecht) opgepikt en ondersteund met middelen en 
professionaliteit. Andersom is het zo dat het Statenjacht meer bekendheid en cachet krijgt, door de 
provincie er publicitair meer aan te verbinden, hetgeen de exploitatie zeker ten goede zal komen. 
 
En als laatste, zeker niet het onbelangrijkste, kan het Statenjacht door de provincie (bestuur en 
ambtenaren) vaker ingezet worden als mogelijkheid om gasten te ontvangen, vergaderingen te 
organiseren of bijzondere projecten te starten en/of af te sluiten. Dit geldt zowel voor de zomer, 
waarbij met het schip tochtjes gemaakt kunnen worden, als de winter, wanneer het schip in de stad 
ligt en een enkele vergadering al tot de mogelijkheden behoort. Ontvangst in een bijzondere ruimte 
op een bijzondere locatie draagt altijd bij aan een betere verstandhouding tussen partijen. De gratis 
vaar- en waldagen die bij een overname van de hypotheek zouden moeten worden bedongen, 
dragen dus bij aan een goede relatie tussen de provincie en haar relaties. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In de komende maanden zal in overleg met het stichtingsbestuur uitvoering aan het besluit van 
Gedeputeerde Staten worden gegeven. 
 
Hoogachtend 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

de voorzitter,  
 

de secretaris,  


	Geschiedenis

