Mondelinge vragen voor vragenkwartier over de toegang tot Henschotermeer
Het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Krommen Rijngebied per 1 januari 2018
wordt opgeheven, waaruit de beheer- en onderhoud kosten van Henschotermeer ook van
werden bekostigd.
De nieuwe exploitant van Henschotermeer heeft besloten om toegangsprijzen te vragen aan
bezoekers.
Het uitgangspunt van de Provincie is om recreatieterreinen toegankelijk te houden voor de
burgers, hiervoor had de PvdA in 2013 een motie ingediend (Motie 66: Waarborgen
toegankelijkheid van recreatiegebieden). Het college heeft toen toegezegd dat hiermee
rekening zou worden gehouden in het hele proces van omvorming van recreatieschappen.
De afgelopen periode hebben de SP en PvdA laagdrempeligheid en toegankelijkheid
meerdere keren onder de aandacht gebracht bij behandeling van recreatieschappen.
Naar aanleiding van het besluit van de nieuwe exploitant van Henschotermeer, is er veel
ophef ontstaan bij vele mensen. Er zijn ook door de fracties van PvdA en SP schriftelijke
vragen hierover gesteld.
Deze vragen zijn nog niet beantwoord door het college, maar de gedeputeerde heeft al een
uitgebreide interview gegeven aan RTV Utrecht, terwijl de Staten nog wachten op
antwoorden. Hierbij de link naar het interview:
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1694249/provincie-entree-voor-henschotermeer-is-jammermaar-onvermijdelijk.html
Kort daarna kwam er van de gedeputeerde nog een reactie, waaruit bleek dat er toch nog
kansen zijn om te voorkomen dat bezoekers entree moeten betalen.
Daarom heeft de PvdA en SP de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat het Henschotermeer een bijzondere trekpleister is
binnen onze provincie en dat er alles aan gedaan moet worden om de toegang tot
het meer gratis te houden en daarnaast borg te staan voor het behoud van de
natuurlijke schoonheid van deze plek?
2. Bent u het met ons eens dat het Henschotermeer een (boven)regionale
recreatievoorziening is, die ondersteuning van de provincie rechtvaardigt?
Vergelijkbaar met onze ondersteuning van de plassen bij Vinkeveen en Loosdrecht.
3. Is bekend hoeveel de tekorten zijn voor beheer en onderhoud?
4. Ziet het college andere oplossingen voor de tekorten voor onderhoud en beheer dan
het heffen van toegangsprijzen?
5. Is het college bereid om met de eigenaar en met de gemeenten uit de regio van
Henschotermeer in gesprek te gaan over de bekostiging van het exploitatietekort?
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