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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Binnen het bestuur van het recreatieschap UHVK waar de provincie deel van uitmaakt, is 
gediscussieerd over de gewenste toekomstige koers van het schap. Deze discussie is vooral ingegeven 
door de zorgelijke financiële situatie van dit schap. Vooral de intensieve dagrecreatieve voorzieningen 
vormen een belangrijk knelpunt bij het ontwikkelen van een gezonde financiële situatie. De huidige en 
voorzienbare financiële situatie van dit schap maakt het volgens ons noodzakelijk om zaken in de 
basis aan de orde te stellen en voor de toekomst keuzes te gaan maken.  
 
Essentie / samenvatting: 
Wij hebben samen met andere leden van het recreatieschap UHVK opdracht gegeven aan het bureau 
Lysias tot het uitvoeren van een strategische discussie over de heroriëntatie naar de optimale 
toekomstige organisatie van de recreatieve taken in de regio waarin het recreatieschap werkzaam is. 
Door het bureau zijn een tweetal varianten ontwikkeld. Variant A gaat uit van verbetering van de 
bestaande structuur en kerntaken van het recreatieschap. Variant B gaat uit van een ontmanteling van 
de huidige gemeenschappelijke regeling, waarbij de huidige taken worden geprivatiseerd of verdeeld 
tussen de gemeenten en de provincie. Het schap blijft in een dergelijk model een platform met vnl. een 
overlegfunctie. Tussen deze twee “extremen” zijn verschillende tussenvarianten besproken. 
 
Wij hebben in deze strategische heroriëntatie gekozen voor de volgende opstelling: 
Wij vinden dat het belangrijk is dat de inwoners van de gehele provincie goede en laagdrempelige 
openbaar toegankelijke recreatieve voorzieningen tot hun beschikking hebben. Het netwerk van 
recreatieve basisvoorzieningen voorziet enerzijds in de behoefte aan openluchtrecreatie voor de eigen 
inwoners (gezondheid, leefbaarheid) en draagt anderzijds in belangrijke mate bij aan het zoneren, 
reguleren, ontsluiting, concentreren van recreatie op de (kwetsbare) Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en 
Kromme Rijngebied. 
 
Een aantal gemeenten heeft in de discussie aangegeven te willen tornen aan de gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van provincie en gemeenten voor deze recreatievoorzieningen. Wij hebben in de 
discussie aangegeven dat we de gemeenschappelijke regeling voor beheer, ontwikkeling en onderhoud 
van zowel routestructuren als van bovenlokale grootschalige recreatievoorzieningen in stand willen 
houden. Om dit efficiënter en effectiever vorm te geven is de provincie er voorstander van dat daartoe 
de huidige gemeenschappelijke regeling wordt gemoderniseerd en werkwijzen worden aangepast. 
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Op basis van een aantal bestuurlijke conferenties en gesprekken met externen is het dagelijks bestuur 
van het recreatieschap op 14 juli jl. tot unanieme overeenstemming gekomen over de toekomst van het 
recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijnstreek. Het dagelijks bestuur heeft 
unaniem gekozen voor model A Optimalisatie van het huidige model. 

De belangrijkste punten uit model A zijn: 
• Het recreatieschap blijft haar huidige taken de komende twee jaar uitvoeren; 
• De kerntaken van het schap zijn en blijven:  

o Onderhoud, beheer en (door-) ontwikkeling van routestructuren (inclusief “groene 
entrees”en activiteiten voor het Nationaal Park) 

o Toetsende activiteiten (op afroep) 
• Over de huidige kerntaak van het schap intensieve dagrecreatieve voorzieningen (o.a. 

Henschotermeer, Doornse Gat, Kwintelooijen en Gravenbol) kan op dit moment geen besluit 
over worden genomen omdat extra informatie over o.a. bezoekers, kosten (per bezoeker en 
marginale kosten), alternatieve beheers- en financieringsvormen benodigd is, om hierover een 
verantwoord besluit te nemen. Binnen twee jaar zal over deze intensieve dagrecreatieve 
voorzieningen een besluit worden genomen.   

• Afgesproken is dat gekeken wordt naar mogelijkheden om de huidige Gemeenschappelijke 
Regeling (GR) slagvaardiger en efficiënter in te richten, hierbij wordt ook gekeken naar 
deelname van de provincie in de GR in relatie tot de huidige free-riders problematiek.  

• Kostenverdeelsleutel moet als rechtvaardig worden ervaren. Dit principe is vertrekpunt bij 
eventuele aanpassingen. Routestructuren zullen op basis van inwonertal gefinancierd blijven. 
Bij de financiering van terreinen worden andere financieringscombinatie voorgesteld 
(inwonertal + omvang terreinen + herkomst bezoekers). 

 
Vervolgprocedure/voortgang 
Aan het Algemeen Bestuur van het recreatieschap UHVK worden deze resultaten van deze 
strategische heroriëntatie voorgelegd. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur besloten om twee 
trajecten in te zetten nl.: 
- Onderzoek naar de behoefte, kosten en beheersvormen van alle recreatieterreinen van het schap 
- Onderzoek naar de modernisering van de gemeenschappelijke regeling 
Op basis van deze nadere onderzoeken zal binnen twee jaar nadere besluitvorming plaatsvinden. 
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van de strategische heroriëntatie van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en 
Kromme Rijngebied. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


