drs. R.E. de Vries
Lid van het college van gedeputeerde staten

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Aan:

Tel. 030-2589111
Fax 030-2582564
www.provincie-utrecht.nl

Datum
Nummer
Uw brief van
Uw nummer
Bijlage

7 februari 2013
80DD53B2
3

Team
Referentie
Doorkiesnummer
Faxnummer
E-mailadres
Onderwerp

Erfgoed en Recreatie
De heer H. Mertens
030 - 258 29 46
030 – 258 22 62
hans.mertens@provincie-utrecht.nl
Notitie ‘De Toekomst van Recreatie als
Publieke taak’

Geacht bestuur,
Als stuurgroep Toekomst Recreatie(schappen) sturen wij u bijgaand onze notitie ‘De Toekomst van Recreatie als
Publieke taak’. Er is een toenemende vraag van burgers naar meer recreatievoorzieningen. Tegelijk staan de
budgetten voor recreatievoorzieningen door de bezuinigingen bij Rijk, provincie en gemeenten onder druk.
Om de vraag te accommoderen en onderhoud en beheer te borgen, is het urgent dat iedere gemeente en de provincie
de publieke taak op het terrein van recreatie opnieuw formuleert en zo nodig de organisatie daarop aanpast. Om dat
proces te ondersteunen hebben de Utrechtse gemeenten en de provincie de stuurgroep Toekomst
Recreatie(schappen) opgericht.
Onder leiding van de stuurgroep is het traject inmiddels in de derde en laatste fase aangeland. De eerste fase betrof
het opstellen van een visie op Recreatie en Toerisme tot 2020 door de Provincie Utrecht. In de tweede fase was de
blik gericht op het vinden van alternatieve financieringsconstructies. In de bijlage vindt u beide producten. De derde
fase betreft de organisatievraag: hoe kan de ontwikkeling, het onderhoud en beheer van, en toezicht op, toeristischrecreatieve voorzieningen op een duurzame manier worden georganiseerd en gefinancierd.
Deze laatste fase van het werk van de stuurgroep is er op gericht om gemeenten en provincie op elkaar afgestemde
besluiten te laten nemen en daarmee de strategische, financiële en organisatorische voorwaarden voor een goede
uitvoering van de publieke recreatietaak in Utrecht te scheppen. De stuurgroep heeft informatiebijeenkomsten voor
raadsleden en wethouders georganiseerd, betrokken ambtenaren geconsulteerd en zich georiënteerd op
ontwikkelingen in andere provincies en bij andere gebiedsbeheerders.
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 ook de huidige staat van
de recreatieschappen besproken en relevante scenario’s voor hun toekomst naast elkaar gezet. Deze notitie is op 25
januari in concept besproken met een groot aantal portefeuillehouders. Op deze bijeenkomst is afgesproken dat de
colleges van B en W, GS en de dagelijks besturen van de recreatieschappen voor 1 april as. hun reactie op de notitie
aan de stuurgroep sturen. Er is ook afgesproken dat de portefeuillehouders zelf binnen hun college bepalen of, en op
welke wijze, raden, staten en algemeen besturen in deze fase worden geconsulteerd.
Op basis van uw reacties zal de stuurgroep in april een koers bepalen en voorstellen formuleren die voor het
zomerreces aan u en zonodig aan uw raden of staten ter besluitvorming worden voorgelegd. Mocht u daar prijs op
stellen, dan kan de stuurgroep een presentatie van de notitie en de voorstellen laten verzorgen.
Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via GVU-lijn 11 (richting De Uithof).
Heeft u klachten? Provinciale klachtencommissie, 030-2583322.

Op 25 januari is ook afgesproken om in de week van 1 mei wederom als portefeuillehouders bij elkaar te komen om
de stukken die ter besluitvorming voor moeten liggen te bespreken.
Na de zomer kan worden begonnen met de uitvoering van die besluiten.
Hoogachtend,
Stuurgroep Toekomst Recreatie(schappen),
namens hen,

de heer drs. R.E. de Vries
gedeputeerde Recreatie
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