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BIJLAGE

Nummers op bankjes

Geachte heer Van Reenen,

Toelichtinq:

Achteçrond
Bij de behandeling van de begroting 2018 is door de heer Kocken het idee geopperd om alle bankjes is het
buitengebied van de provincie te voorzien van een nummer. Bankjes staan in het buitengebied en bosgebied en
bij een calamiteit (brand, ongeval etc.) is het moeilijk om de locatie precies te omschrijven. Een nummer
op de bank die gekoppeld is aan de X en Y coördinaten van de plek waar die bank zich bevindt, geeft in geval
van nood de hulpdiensten de mogelijkheid snel naar de juiste plek kunnen gaan. Door gedeputeerde Staten is
bij de behandeling van de begroting toegezegd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van nummers op
bankjes.

ls het ondezoek naar de haalbaarheid van nummers op bankjes in het buitengebied inmiddels
afgerond?

Antwoord:
Door het Domein Leefomgeving is ondezoek gedaan naar bankjes in het buitengebied en naar de
mogelijkheden om deze bankjes te nummeren.

2.

Op welke termijn kunt u de resultaten met ons delen en wat is uw conclusie?

Antwoord:
ln navolging op de motie "Gezonde beleving van de natuu/' is ondezocht of natuurbeherende partijen
de behoefte aan meer rustpunten in de vorm van bankjes herkennen. Dit blijkt het geval te zijn. Het
gaat daarbij om een geschat aantal van 20 tot 30 bankjes. De natuurbeherende partijen zijn bereid om
en geinteresseerd in het plaatsen van een aantal bankjes, mits hiervoor subsidie beschikbaar komt.
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Voor een deel van deze bankjes kan geld beschikbaar worden gesteld vanuit het budget
Natuurbeleving. De praktische invulling hiervan (subsidiebeschikking ed.) moet nog plaatsvinden.
Ten aanzien van de vraag naar het aanbrengen van modeme communicatietechnieken is het antwoord
dat deze techniek voor zover ons nu bekend nog niet beschikbaar is voor bankjes.
Door de natuurbeherende partijen is aangegeven dat nummering van bankjes in principe wel mogelijk
is, maar ingewikkeld en erg gecompliceerd is. Dit is vanwege het feit dat nummering alleen zin heeft
als het uniform gebeurt en gekoppeld wordt aan kaarten die worden aangeleverd bij de hulpdiensten.
Bankjes zijn echter in eigendom en beheer van veel verschillende partijen. Het gaat hierbij om diverse
natuurbeheerders en organisaties, zoals de recreatieschappen, maar ook om particuliere eigenaren.
Hieraan kan dus nog geen invulling worden gegeven.

Hoogachtend,
Gedeputeerde st¡aten van Utrecht,

Voozitter,
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Secretaris,
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