SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Recreatie in natuurgebied de Maashorst
De laatste tijd zijn er diverse berichten verschenen in de media rondom de ontwikkelingen in de
Maashorst. De boodschap van deze berichten is klip en klaar: de balans tussen natuur en recreatie
is te ver doorgeslagen in de richting van de natuur. Als de plannen op dezelfde voet verder gaan,
betekent dit dat er in de nabije toekomst een nog groter gebied wordt afgesloten voor recreanten.
Binnen het Udense deel van de Maashorst staat bijvoorbeeld de Slabroekse heide nog op het lijstje
dat binnenkort niet meer toegankelijk is voor diverse gebruikersgroepen. Jong Uden vindt dat er
onvoldoende rekening gehouden wordt met de behoeftes van fietsers, wandelaars, mountainbikers,
ruiters en menners. We willen als Uden een groene, gezonde en gastvrije gemeente zijn en daar
horen voldoende recreatiemogelijkheden bij.
Jong Uden heeft de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:
1. Is het college op de hoogte van de onrust die er op dit moment bestaat over de ontwikkelingen in
natuurgebied de Maashorst?
2. Staat het college achter de uitbreiding van de natuurkern en daarmee de afsluiting van o.a. de
Slabroekse heide?
3. Is het college het met Jong Uden eens dat de balans tussen natuur en recreatie te ver is
doorgeslagen naar natuur en dat de recreatiemogelijkheden in de Maashorst op dit moment te veel
beperkt worden?
4. Zo ja, wat gaat het college hier aan doen?
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☐ burgemeester

Datum: 10-3-2017
Antwoord:
1.

Ja. Dit is ook de reden dat wethouder M. van Merwerode in samenspraak met collegabestuurders van het Bestuurlijk Regieteam (BRT) van de Maashorst, de Raadsinformatiebrief
d.d. 16 febr. 2017 u heeft doen toekomen.

2.

Het college van B&W heeft op 1 september 2015 ingestemd met het Inrichtings- en
Beheerplan Maashorst (IBeP), waarover u middels een informatienota d.d. 1 sept. 2015 bent
geïnformeerd. In het IBeP is de met de provincie overeengekomen begrenzing van het
begrazingsgebied 2019 opgenomen
Vooralsnog zal het begrazingsgebied in Uden niet verder worden uitgebreid. Zoals met de
Raad is afgesproken zal aan de hand van de tussenevaluatie met u gesproken worden over de
toegankelijkheid van het gebied en het graasbeheer

3,4 Het college is zich ervan bewust dat momenteel nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor
de recreatieve belangen van het gebied. Ook hier verwijzen wij naar de Raadinformatiebrief en
de hieruit voortvloeiende evaluatie, die met u besproken zal gaan worden.
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