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Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan
het college gesteld door de heer Suna
van de PvdA betreffende toegang tot

Henschotermeer

Geachte heer Suna,
Op 27 november 2O17 heeft u schriftelijke vragen conform ex arl47 RvO aan het college van GS gesteld inzake
tot Henschotermeer. Hieronder treft u onze antwoorden aan'
toegang
1. ls ñet college op de hoogte van het besluit van de exploitant en wat is daarop uw reactie?
Antwoord: Het is collegeis op de hoogte van de berichtgeving in de pers waaruit blijkt dat er een nieuwe
erplo¡tant gevonden is voor het Henschotermeer en dat deze overweegt om een bijdrage te vragen voor de
toegang van het Henschotermeer.
eeit ¡ãnuari 2018 wordt het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
opgeheven. Het Henschotermeer wordt vanaf die datum niet meer geëxploiteerd door het recreatieschap
enãr zijn geen publieke middelen meer beschikbaar. Bij het opheffingsbesluit van het schap heeft het
Algemeen Bestuur 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
Uirechise 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-duuzãme en functionele invulling van het terrein, waarbij private partners ruimte wordt geboden te
ondernemen. Ook hebben partijen afgesproken dat het tenein 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
exploitant. 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
añrvegingen die hij mag maken. Met Den Treek en de nieuwe exploitant is afgesproken dat de provincie
Utreãht,te gemeênte Woudenberg en de gemeente Utrechtse Heuvelrug betrokken blijven bij de integrale
gebiedsopgãve. ln dit proces worden de (gewenste) ontwikkelingen in het gebied integraal afgewogen, dat
wit zeggen: rekening houdend met in ieder geval de omliggende verblijfsrecreatieteneinen, de
natuuüwaliteit, de récreatiebedrijven 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 bestaande wet- en regelgeving, en zo mogelijk ook daarbuiten (door aanpassing)wanneer dit
bijdraagt aan de duuzame instandhouding en een rendabele business case.
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Welke afspraken zijn gemaakt omtrent beheer van Henschotermeer met de nieuwe beheerder en wat zijn
de wijzigingen t.o.v. de afspraken met Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme
Rijngebied?
Antwoord: De nieuwe exploitant zorgt er voor dat het recreatiegebied openbaar toegankelijk blijft. Tevens
betaalt de exploitant, evenals het recreatieschap altijd deed, jaarlijks een pachtbedrag aan Den Treek. Voor
het recreatieschap was kostendekkende exploitatie van het Henschotermeer geen doel. Er zijn terreinen in
de provincie, denk aan Down Under, waar dit doel wel is vastgesteld en wordt gehaald. De exploitant zal
wel naar kostendekkende exploitatie streven.
ls er door de eigenaar van het grondgebied eerder signalen gekomen dat de beheerkosten problemen
zouden opleveren, wanneer recreatieschap zou ophouden te bestaan?
Antwoord: ln de gesprekken tussen de stuurgroep Henschotermeer en Den Treek is besproken dat de
exploitatie van het Henschotermeer met de huidige voozieningen mogelijk niet kostendekkend is. Dit is
een van de redenen dat de betrokken overheden met Den Treek en de nieuwe exploitant een proces
starten om de ruimtelijke mogelijkheden te verkennen voor verdere recreatieve ontwikkeling van het
Henschotermeer. Dit kan mogelijk ook de exploitatie van het Henschotermeer ten goede komen.
Heeft u enige informatie over het tekort aan kosten voor het beheer van Henschotermeer in de nieuwe
situatie, waardoor deze maatregel wordt toegepast?
Antwoord: Het college beschikt niet over informatie van de exploitant over het tekort op de exploitatie
waardoor deze maatregel wordt toegepast.
Er is geen duidelijkheid over de toegangsprijzen, behalve dat de wens is om het'betaalbaar'te houden.
Welke bedrag is in de ogen van het college, maximaal betaalbaar?
Antwoord: Het college heeft geen mening over welke toegangsprijs voor het Henschotermeer als
'betaalbaa/ voor de recreant kan worden beschouwd. Het lijkt logisch dat deze prijs niet zodanig hoog is
dat er veel minder mensen gebruik zullen maken van de vooziening. Daarmee staan de opbrengsten voor
exploitant niet in relatie tot de kosten .
Bent u, net als ons, bereid om in te gaan tegen dit besluit en zo de toegang voor Henschotermeer
kosteloos te houden? Zo ja, welke mogelijkheden heeft de Provincie om het tegen te houden?
Antwoord: Wij zijn als college, om twee redenen, niet bereid om het besluit van de exploitant om een
bijdrage te vragen aan de bezoekers van het Henschotermeer tegen te houden. Allereerst kùnnen we het
besluit niet tegenhouden. De exploitatie van het Henschotermeer is geregeld via een pachtovereenkomst
tussen de private landgoedeigenaar en een private ondememing. Als provincie hebben we geen middelen
om te treden in de bedrijfseconomische afrruegingen van deze private ondememing. Daamaast handelt de
exploitant in overeenstemming met de bestuurlijke afspraken die in 2014 door het recreatieschap en in
2016 door de drie betrokken overheden en Den Treek zijn gemaakt.
Het college is blij dat er een rechtsopvolger is gevonden voor de exploitatie van het Henschotermeer. De
exploitant voldoet aan de voonivaarden dat het tenein openbaar toegankelijk blijft en dat de kwaliteit van de
vooziening gewaarborgd is. Wat het college wèl kan doen en ook doet is, samen met de gemeenten
Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug, Den Treek en de exploitant een ruimtelijk gebiedsproces starten om
duuzame instandhouding en een rendabele exploitatie van het Henschotermeer te bereiken.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,
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