
punt 4.1 Samenwerkingsovereenkomst Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

Bij Recreatieschap SGL is men er achter gekomen dat het economisch uitbaten van 

recreatieterreinen niet altijd zorgt voor duurzame financiering  van de terreinen. 

Wordt deze les ook doorgetrokken naar de plannen voor het Nationaal Park Heuvelrug? 

Het NP gaat geen recreatieterreinen beheren of exploiteren. Dat is aan de diverse 

terreineigenaren. De zorg over financiering van het beheer en onderhoud van natuurterreinen 

is wel onderwerp van gesprek voor het NP. Onderzocht wordt of er alternatieve 

financieringsbronnen zijn die daar aan bij kunnen dragen, naast de al bestaande 

subsidiemogelijkheden. 

Is versterking van het Merk Utrechtse Heuvelrug nodig? Er is al veel informatie over 

beschikbaar.  

Als we nieuwe geldstromen willen genereren, en ondernemers willen betrekken bij het 

behoud van de kwaliteiten van het gebied, dan is het essentieel dat de bekendheid van het 

Nationaal Park wordt vergroot, en dat duidelijker wordt wat het voor die partijen kan 

betekenen. Het verbinden van groen en economie vraagt een sterk, goed gepositioneerd 

Nationaal Park, en dat is meer dan het informeren over de kwaliteiten van het gebied. 

Er staat dat het voor de provincie geen financiële gevolgen heeft om deze samenwerking te 

ondertekenen. Maar er staat ook dat een aantal projecten nu al uitgevoerd kunnen gaan 

worden. Welke zijn dat en wat zijn daarvan de financiële consequenties? 

Met de intentieovereenkomst onderschrijven de partijen de ambities voor het Nationaal Park 

en maken zij de procesafspraak dat zij zich in gaan zetten voor de financiering van de 

Samenwerkingsagenda. Daarmee worden op dit moment, met het ondertekenen van de 

overeenkomst, nog geen financiële verplichtingen aangegaan. De werkzaamheden die worden 

doorgezet vallen binnen de huidige middelen (€ 1,2 mln.) die in het Coalitieakkoord zijn 

vrijgemaakt.  

 

Enkele voorbeelden van projecten waar op dit moment uitvoering aan wordt gegeven 

betreffen: 

- Ruitervignet: door middel van een vignet dragen de gebruikers bij aan het beheer en 

onderhoud van de ruiterpaden en natuur. 

- Pilot Lage Vuursche: een verbinding wordt gelegd tussen economie en natuur. De 

recreatieondernemers (profijthebbers) dragen bij aan de natuurkwaliteit van 

omliggende terreinen waar de recreatiedruk relatief erg hoog is. 

- Landschap als vestigingsklimaat: grote bedrijven en instellingen inzetten als 

strategische partner in de relatie tussen economie en natuur, landschap en erfgoed. 

- Betere zichtbaarheid van het NP door marketingcampagne, betere 

informatievoorziening, website, deponeren van het logo etc. 

Bij ambities en verantwoordelijkheden staat dat de werkorganisatie waarin de provincie zit, 

voor allerlei zaken verantwoordelijk wil zijn.  Behalve voor het onderhoud en de openstelling 

van de bestaande recreatiegebieden op de Utrechtse Heuvelrug. Plekken waar mensen uit de 

omgeving een dagdeel of hele dag kunnen recreëren,  zonder daar al te veel geld voor uit te 

hoeven geven,  want dat hebben ze al betaald via de belastingen. Op dit moment krijgen wij 



het beeld dat de gemeentelijke en provinciaal budgetten  voor recreatie uitgegeven gaan 

worden aan routes en paden en zaken als versterken van de economische basis en branding 

van het merk Utrechtse Heuvelrug voor de toeristenmarkt, en niet aan onderhoud en 

openstelling van bestaande recreatieterreinen op de Heuvelrug. Klopt dit beeld?  

Nee, dit beeld klopt niet. Met de liquidatie van het Recreatieschap UHVK is een aantal terrein 

afgestoten en worden afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van Routes en Paden. 

Het Nationaal Park gaat een opdrachtgevende rol spelen ten aanzien van Routes en Paden. De 

financiering daarvan komt van de partijen in het opgeheven UHVK, en is enkel bedoeld voor 

die taken. Voor projecten uit de Samenwerkingsagenda die zich ondermeer richten op de 

positionering van het Nationaal Park, en het verbinden van groen en economie, worden 

aanvullende middelen gevraagd van de deelnemende partijen. De middelen vanuit het UHVK 

worden dan ook niet gebruikt om projecten uit de Samenwerkingsagenda te financieren. 

 
 
 

 


