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geen

Geachte mevrouw Noordenbos en de heer Suna,

Toelichtinq:
Op 27 lebruan 2018 heeft u schriftelijke vragen conform ex arl47 RvO aan het college van GS gesteld inzake

een artikel in de lokale krant'De Woudenberge/, waarin wordt aangegeven 'dat de provincie de leidende rol zal

spelen in alle communicatie over het Henschotermeer. De reden hiervoor is zorgen voor meer duidelijkheid, een

éénduidige boodschap en minder onrust'. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

1. Waarom zijn wij als Provinciale Staten hierover niet geÏnformeerd?

Antwoord:
Communicatie is een structurele taak bij de provincie Utrecht. Bij grotere projecten, met name als er

meer overheidspartijen bij betrokken zijn, kan de provincie Utrecht een leidende coördinerende rol in

de communicatie nemen. Dit wil niet zeggen dat de communicatie bij andere partijen wordt

weggehaald, maar dat ertussen partijen afstemming, uitwisseling en informatiedeling plaatsvindt. Het

is niet gebruikelijk de Provinciale Staten daarover te informeren.

2. Waarom heeft de provincie een leidende rol in de communicatie? Wat betekent dit voor de feitelijke rol

en doel wat GS voor ogen heeft?

Antwoord:
De verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht en de gemeenten bij het Henschotermeer betreft

zowel het zorgvuldig afronden van de gevolgen die door het opheffen van het Recreatieschap zijn

ontstaan als het ondersteunen van vergunningprocedures ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen.

Gezien de vele reacties op de nieuwe omstandigheden (onder andere door de pers) is ervoor gekozen

om de provincie een leidende rol in de communicatie en woordvoering te geven. Uiteraard gebeurt dit

in goed overleg met de gemeenten en andere betrokkenen, met respect voor elkaars

verantwoordelijkheid. Op deze manier wordt er een éénduidige boodschap geuit, die bijdraagt aan de
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ontwikkeling van het proces. Dit heeft geen gevolgen voor de feitelijke rol van GS en het doel wat GS

voor ogen heeft.

3. Welke afspraken heeft u met de exploitant, eigenaar en gemeenten nu gemaakt?

Antwoord:
Ten aanzien van de afspraken over communicatie geldt dat alle communicatie, die partijen elk vanuit

hun rol en verantwoordelijkheid uiten met elkaar wordt afgestemd en gedeeld.

4. En wat betekent dit voor het ondernemerschap van de exploitant zelf, wat betreft het komend seizoen?

Antwoord:
De exploitant heeft een pachtovereenkomst met de eigenaar Den Treek. Het ondernemerschap ligt

volledig bij de exploitant. Dit geldt zowel voor het komende seizoen als voor alle jaren daarop volgend

dat de pachtovereenkomst van kracht is.

Bent u het met ons eens dat de exploitant de leidende rol zou moeten nemen, wat betreft

communicatie en creëren van duidelijkheid?

Antwoord:
Ja, voor wat betreft de exploitatie van het Henschotermeer ligt de verantwoordelijkheid bij de

exploitant. Dus ook de communicatie over en het creëren van duidelijkheid voor wat betreft het beheer,

de veiligheid, heffen van toegang en andere zaken die de bedrijfsvoering betreffen liggen volledig bij

de exploitant.

6. Zo ja, waarom zijn er andere afspraken gemaakt? Zo nee, betekent het dat de provincie en gemeenten

toch formele zeggenschap hebben over het Henschotermeer?

Antwoord:
De afspraken die zijn gemaakt betreffen de informatie en afstemming over de communicatie naar

elkaar, en de persbenadering voor zaken die alle partijen aangaan. Er zijn veel publieke en politieke

vragen, zoals over de opheffing en afronding van het Recreatieschap, de mogelijke ruimte in

bestemmingsplannen, de toekomstige planologische medewerking voor nieuwe qntwikkelingen, die

niet bij de exploitant horen.

7. Wat kunt u de recreanten van het Henschotermeer voor het komend seizoen bieden?

Antwoord:
Komend seizoen is een overgangsseizoen. De nadruk zal vanuit de overheden, zoals bij hun publieke /
toezichtstaak hoort, liggen op beheer en veiligheid.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,
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