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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie CDA, met betrekking tot het heffen 
van parkeergeld bij natuurgebieden. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen: 
 
Vraag A: Hoe staat het college tegenover het voornemen om parkeergeld bij natuurgebieden te innen? 
Antwoord A: Natuurmonumenten heeft een voornemen tot het heffen van parkeergeld bij sommige 
natuurgebieden bekend gemaakt, maar er zijn nog geen keuzes ten aanzien van de gebieden waar dat gaat 
gebeuren. Uit navraag bij het hoofdkantoor van Natuurmonumenten in ’s Graveland en bij het kantoor van de 
beheerseenheid in De Lutte is gebleken dat momenteel alleen enkele pilots spelen, waaronder die bij het 
natuurterrein Hackfort in Gelderland. 
Het is niet bekend of, en zo ja wanneer, besluiten worden genomen over het invoeren van parkeergeld bij 
andere terreinen van Natuurmonumenten. 
 
Vraag B: Weet het college of het voornemen om parkeergeld te innen ook concreet op natuurgebieden in 
Tubbergen ziet? 
Antwoord B: Zoals bij 1 aangegeven heeft Natuurmonumenten alleen een voornemen bekend gemaakt, 
maar nog geen keuzes ten aanzien van de natuurgebieden waar dat gaat gebeuren. Concreet ziet het 
voornemen nu dus niet op natuurgebieden in Tubbergen. 
 
Vraag C: Indien het voornemen op natuurgebieden in Tubbergen ziet, wil het college in gesprek gaan met de 
natuurorganisatie(s) om dit te heroverwegen? 
Antwoord C: Zoals onder 2 aangegeven, ziet het voornemen nu niet op natuurgebieden in Tubbergen. Mocht 
het innen van parkeergelden in de toekomst toch gaan spelen in Tubbergen, dan kan alsnog overwogen 
worden of de gemeente een rol wil spelen vanuit onder meer recreatief oogpunt (gastvrijheid, beleving et 
cetera), eventueel samen met andere relevante partijen. Het staat een grondeigenaar immers vrij om 
parkeergeld te heffen. Vanwege de verwachte toeristische groei de komende jaren in Nederland en Twente 
zou bespreekbaar kunnen worden gemaakt in welke mate de toerist/recreant mee zou kunnen betalen in het 
onderhoud van de natuurgebieden. Op dit moment is de drukte in de Twentse natuurgebieden echter nog 
niet dermate groot dat zoiets noodzakelijk is. Op de ‘piekmomenten’ is er momenteel tevens veelal sprake 
van de lokale inwoners die hier wandelen of fietsen. 

 



 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 37 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
De beantwoording van deze vragen heeft langer geduurd dan 30 dagen, omdat informatie bij 
Natuurmonumenten is ingewonnen. Voor dat proces was meer tijd nodig. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


