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De leden van 

 Provinciale Staten 
 
Beantwoording schriftelijke vragen van Statenlid B. Meerburg 
(VVD) over toegankelijkheid natuurgebieden voor ruiters en 
mountainbikers 
 
 
 
Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen 
wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het Statenlid B. Meerburg 
toekomen. 
 
Inleiding 
Samen met de Paardensportbond KNHS heeft de wielersportbond NTFU een landelijke actie 
opgezet om te voorkomen dat natuurgebieden bij gebrek aan financiële middelen dicht zouden 
gaan voor buitensporters zoals ruiters en mountainbikers. De betrokken organisaties roepen de 
Vaste Kamercommissie en Staatssecretaris Dijksma op om een kwalitatief goed aangelegd en 
onderhouden route- en padennetwerk in Nederlandse natuurgebieden financieel mogelijk te 
maken. De actie wordt ondersteund door Actieplan Buitensport, een initiatief van een aantal 
sportbonden. Ook in het Coalitieakkoord 'Uitdagend Gelderland' wordt de toegankelijkheid van 
natuurgebieden als extra aandachtspunt vanuit de provincie vermeld.  
 
Vraag 1: 
Op welke wijze wordt op dit moment door de provincie aan de toegankelijkheid van 
natuurgebieden gewerkt?  
 
Antwoord: 
Wij verstrekken voor de meeste natuurgebieden binnen het Gelders Natuur Netwerk (GNN) 
subsidie voor natuurbeheer aan de beheerders. Ook voor een groot aantal bestaande 
natuurgebieden buiten de GNN geven wij subsidie voor het natuurbeheer. Een van de 
verplichtingen, die is gekoppeld aan de subsidie voor het beheer van natuurterreinen, is dat de 
beheerder er voor moet zorgdragen dat het natuurterrein ten minste 358 dagen per jaar wordt 
opengesteld en toegankelijk blijft.  
Indirect wordt er vanui Sport en Vrijetijdseconomie ook bijgedragen aan de 
toegankelijkheid door de subsidiemogelijkheden voor aanleg en/of kwaliteitsverbetering van 
routestructuren, zowel binnen als buiten natuurgebieden.  
 
Vraag 2: 
Speelt een eventuele sluiting van natuurgebieden voor ruiters, mountainbikers en andere 
gebruikers wegens gebrek aan financiële middelen ook in Gelderland? Zo ja, waar?  
 
Antwoord: 
Zover ons bekend speelt dit niet in Gelderland. De bezuinigen op de natuur in Gelderland zijn 
redelijk beperkt gebleven door de aanvullende bijdrage die het Rijk beschikbaar heeft gesteld in 
het Natuurpact en de bijdrage die uw Staten beschikbaar hebben gesteld. Naast een vergoeding 
voor het natuurbeheer, verstrekken wij als provincie ook een recreatie-toeslag ter grootte van 
 33,34 per hectare op de in beheer zijnde natuurterreinen. De vergoeding is gelijk gebleven aan 

de vergoeding die daarvoor gold voor de decentralisatie van de natuurtaken van het Rijk naar de 
provincie. Er is door ons niet bezuinigd op de recreatietoeslag. 
 



 
 
 
 
 
 

2 

Vraag 3: 
In de regio rond Epe is een prachtig knooppuntennetwerk voor ruiters, wat voor het 
paardentoerisme een duidelijke plus oplevert. Zijn er plannen om dit soort knooppuntenroutes 
door de hele provincie aan te leggen? Is er een mogelijkheid om de ruiterpaden van de 
Utrechtse Heuvelrug te koppelen aan de paden op de Veluwe om zo te komen tot het grootste 
aaneengesloten ruiterpadennetwerk van ons land?  
 
Antwoord: 
Wij stimuleren het gebruik van de sportieve buitenruimte met subsidiemogelijkheden vanuit 
'Gelderland Sport' en de kwaliteit van routestructuren met subsidiemogelijkheden vanuit 
Subsidieverordening Vitaal Gelderland 2011, Vrijetijdseconomie. Paardenroutes zijn een 
onderdeel hiervan. Een 7-tal buitensportbonden hebben plannen voor het gebruik van de 
sportieve buitenruimte. We zijn onder meer met hen in gesprek met betrekking tot de 
subsidiemogelijkheden voor paardrijden. Als dat past binnen de voorwaarden kan ook voor het 
Gelders deel van interprovinciale ruiterpadennetwerken subsidie verleend worden. 
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