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Onderwerp: Reactie Gedeputeerde Staten op notitie Toekomst recreatie als publieke taak 

 

Voorgestelde behandeling:ter informatie 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

Aanleiding 

Provincie Utrecht heeft als eerste resultaat van fase 3 op 7 februari 2013 de notitie De Toekomst van 

Recreatie als publieke taak van de stuurgroep Toekomst Recreatie(schappen) ontvangen (zie bijlage). 

In de notitie is het volgende beschreven waarover de mening van Gedeputeerde Staten wordt 

gevraagd: 

- Uitgangspunten van de stuurgroep; 

- 3 scenario’s voor de recreatieschappen (bestuurlijke aansturing) ; 

- 3 varianten voor de organisatie van de uitvoering van de ontwikkeling, onderhoud en beheer 

van de (bovenlokale) recreatieve voorzieningen in de provincie Utrecht.  

Met de reacties van de provincie Utrecht en Noord-Holland en alle Utrechtse gemeenten en gemeente 

Wijdemeren wordt in april toegewerkt naar een koers dat de provincies en gemeenten in mei 2013 ter 

besluitvorming wordt voorgelegd. Bijgevoegd vindt u de brief met de reactie van Gedeputeerde Staten 

op de notitie De Toekomst van Recreatie als publieke taak. 

 

Voorgeschiedenis 

Op 3 oktober 2011 heeft u de Startnotitie traject Toekomst Recreatie(schappen) vastgesteld. Wij 

volgen nog steeds de lijn van deze Startnotitie. Het traject bestaat uit 3 fasen (het “wat”, het “hoe” en 

het “wie”). Fase 1 is afgerond: uw Staten hebben op 23 april 2012 de Visie Recreatie en Toerisme 

2020 vastgesteld. Fase 2 is afgerond: op 19 november 2012 heeft u de resultaten van Buck 

Consultants/Orange Olive in het rapport Innovatief doelen realiseren behandeld (Statenbrief 

80C922D3). 

 

Essentie / samenvatting: 

In een Randstedelijke provincie als Utrecht is het recreatief- en toeristisch aanbod van groot belang 

voor de leefbaarheid, vitaliteit en economische ontwikkeling. Gemeenten en provincies staan voor de 

vraag hoe zij de recreatieve voorzieningen, waar zij verantwoordelijk voor zijn, op een duurzame 

manier kunnen behouden en kunnen voldoen aan de vraag van hun inwoners. De vraag naar 

recreatieve voorzieningen neemt toe en de aard en het karakter van de vraag wijzigen; bijvoorbeeld 

toename vraag naar kwaliteit, bijzondere ervaringen en veel doen in weinig tijd. De eis om flexibel en 

vraaggericht te kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden, zorgt ervoor dat de ‘oude’ 

manier van plannen, ontwikkelen  en beheren niet meer werkt. Een meer ontwikkelingsgerichte 

aanpak met publiek-private samenwerking en bijbehorende plannen is nodig. 
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De provincie Utrecht is daarom met de gemeenten het traject Toekomst Recreatie(schappen) gestart en 

heeft hiervoor een stuurgroep Toekomst Recreatie(schappen)
1
 in het leven geroepen. De stuurgroep 

trekt – onder voorzitterschap van provincie Utrecht - het traject. 

 

Het traject Toekomst Recreatie(schappen) heeft als doel: een goede balans in vraag en aanbod (zowel 

kwalitatief als kwantitatief) van (bovenlokale) recreatieve voorzieningen in de provincie Utrecht, 

waarbij de ontwikkeling, exploitatie, beheer, onderhoud en toezicht van deze voorzieningen duurzaam 

zijn gefinancierd en efficiënt en effectief georganiseerd.  

 

Het traject bestaat uit 3 fases: 

1. In fase 1 is de Visie Recreatie en Toerisme 2020 opgesteld (‘wat’ is de ambitie en opgave).  

2. In fase 2 hebben Buck Consultants en Orange Olive onderzoek gedaan naar Innovatief doelen 

realiseren (‘hoe’ kunnen we dit financieren met andere middelen dan overheidsmiddelen).  

3. En fase 3 betreft de organisatievraag: Hoe kan de ontwikkeling, onderhoud en beheer van en 

toezicht op toeristisch-recreatieve voorzieningen op een duurzame manier worden 

georganiseerd en gefinancierd en ‘wie’ kan dit gaan doen. De recreatieschappen worden 

daarbij opnieuw tegen het licht gehouden.  

 

Nu alle feiten op een rij staan en een ambitie is geformuleerd, is de vraag wat dit ons leert voor fase 3 

en welke keuzen gemaakt moeten worden. Doorgaan op de huidige weg is geen logische optie; 

gemeenten staan veelal voor een bezuinigingsvraag terwijl de onderhoud- en beheerkosten toenemen, 

het Rijk heeft haar bijdrage op onderdelen fors teruggebracht, er zijn gemeentelijke herindelingen 

geweest, sommige gemeenten zijn daarbij bezig om hun deelname aan de (Utrechtse) 

recreatieschappen te herzien en er is behoefte aan meer bestuurlijke efficiëntie.  

 

Om besluitvorming in raden en staten voor het zomerreces voor te bereiden heeft de stuurgroep in 

bijgaande notitie een aantal uitgangspunten voor de publieke recreatietaak geformuleerd. In de notitie 

wordt de huidige staat van de recreatieschappen besproken en relevante scenario’s voor hun toekomst 

naast elkaar gezet. In de notitie stelt de stuurgroep de provincies en gemeenten ook een drietal vragen 

met het verzoek deze voor eind maart te beantwoorden.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Efficiente en effectieve organisatie en duurzame financiering van het recreatief aanbod met als doel 

goede balans in vraag en aanbod recreatieve voorzieningen. 

 

Financiële consequenties 

n.v.t. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Op basis van de reacties zal de stuurgroep in april een koers bepalen over hoe de toekomstige 

organisatie in te richten en voorstellen formuleren die voor het zomerreces aan provincies en 

gemeenten ter besluitvorming worden voorgelegd. De implementatie kan dan plaatsvinden in 2013 en 

2014. De snelheid hangt mede af van de gezamenlijk gevoelde urgentie door partijen, de wens om 

hierin samen op te trekken en uiteindelijk om hier een gezamenlijke keuze in te maken. 

  

                                                      
1
 Stuurgroep bestaat uit gedeputeerde Recreatie van provincie Utrecht, voorzitters van de vier recreatieschappen, 

wethouder Recreatie van gemeente Utrecht en voorzitter regio Amersfoort. 
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Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Wij vragen de Statencommissie de notitie en onze reactie daarop te bespreken en ons en de stuurgroep 

eventuele opmerkingen en aanvullingen mee te geven. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 

 

Bijlagen: 

1. De aanbiedingsbrief en notitie De toekomst van recreatie als publieke taak. 

2. De brief met reactie op de notitie van Gedeputeerde Staten aan de stuurgroep. 

 


