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Bijlage: Actieplan recreatie en toerisme 2005-2008

Inleiding
Het bestaande toeristisch-recreatieve beleid van de provincie is verouderd en vraagt om verbetering en
herbezinning. Van de provincie wordt een meer resultaatgerichte en integrale werkwijze verwacht en keuzes
voor taken waar zij primair voor verantwoordelijk is. Ook richting beleidsveld en uitvoeringsorganisaties zoals
het UTR en de recreatieschappen is een heldere beleidslijn noodzakelijk. Het actieplan recreatie en toerisme is
kaderstellend voor het provinciaal toeristisch recreatief beleid voor de periode 2005-2008. Nieuw in het actieplan
is een sterker accent op versterking van de profilering van Utrecht als bestemmingsprovincie. Daarnaast zet het
actieplan in op versterking van de kwaliteit van de leefomgeving voor de Utrechtse recreant. Het plan beschrijft
de te nemen acties van de provincie ingedeeld in 7 thema’s:
1. verblijfsrecreatie,
2. bezienswaardigheden,
3. zakelijk toerisme,
4. groengebieden Utrecht-Amersfoort,
5. routenetwerken,
6. plattelandstoerisme
7. versterking instrumentarium.
Bij de uitvoering van deze acties zal nauw samengewerkt worden met de aanpalende beleidsterreinen van onder
meer EZ, Cultuur en cultuurhistorie, de dienst REG, de projectleiders van Agenda 2010, de regiomanagers van
gebiedsgericht werken en de uitvoeringsorganisaties. De acties worden uitgevoerd binnen de kaders die worden
aangegeven door het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit en milieu.  De financiële paragraaf
geeft aan welke acties gedekt worden uit reguliere sectorale budgetten en voor welke wenselijke acties
financiering nog wordt gezocht. Deze laatste categorie acties zal in een later stadium worden aangeboden.
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Besluit

Besluit van houdende 9 december 2004

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 26 oktober 2005, dienst/sector MEC/DER, nummer
2004MEC002001i;

Besluiten:

� Het bijgevoegd actieplan als beleidskader voor het toeristisch-recreatief beleid voor 2005-2008
vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Sterkere profilering van Utrecht als toeristische bestemming.
• Het aantal vakanties naar Utrecht groeit tot 2011 met 20% en overnachtingen met 25%
• Het marktaandeel van Utrecht in binnenlandse vakanties groeit van 3% naar 5%
• Het bezoek aan de top 20 dagattracties groeit van 3 naar 4 miljoen per jaar. Het aantal Utrechtse attracties in

de Nederlandse top 20 groeit van 2 naar 3.
• De toeristische bestedingen groeien van 1,5 miljard naar 2 miljard euro
• De werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector groeit van 28.000 naar 35.000 banen
Voldoende recreatievoorzieningen voor een groeiende vrijetijdsbehoefte in de provincie.
• Het aantal daguitstapjes groeit met 10% van 70 naar 77 miljoen per jaar
• 98% van de Utrechtse bevolking onderneemt minstens eenmaal per jaar een dagtocht
• 90% van de Utrechtse bevolking is tevreden over het aanbod

Argumenten
Sterk groeiende vraag naar recreatievoorzieningen door de lokale bevolking
Versterking van de leefomgeving is noodzakelijke voorwaarde voor economische groei
Groei toeristisch bezoek is noodzakelijk voor behoud concurrentiekracht van de provincie en het toeristisch-
recreatief bedrijfsleven
Toerisme is een belangrijke banenmotor voor ook lager geschoolde werkkrachten

Kanttekeningen
De beoogde effecten zijn alleen haalbaar bij het beschikbaar komen van de noodzakelijk extra middelen voor de
uitvoering van alle beschreven acties. Binnen de huidige budgetten kunnen wel noodzakelijke acties worden
uitgevoerd om vraag en aanbod van toerisme en recreatie in de provincie op peil te houden.

Financiën
Uitvoering basispakket gebaseerd op behoud binnen bestaand budget van het werkveld. Voor extra maatregelen
worden intern en extern budgetten nog gezocht. Deze acties zullen in een later stadium ter beslissing worden
voorgelegd maar staan wel in het plan genoemd.

Realisatie
In de periode 2005-2008 door de sector DER en uitvoerende organisaties (o.a. UTR en recreatieschappen), en in
het kader van projecten agenda 2010.

Communicatie
Intern: conceptplan is intern ambtelijk teruggekoppeld met betrokken diensten en Agenda 2010.
Extern: Voor commentaar toegezonden naar leden provinciaal overleg recreatie en toerisme. Dit commentaar is
verwerkt in de acties zonder gevolgen voor budget.
Na vaststelling van het plan door PS zal een populaire versie voor geïnteresseerden beschikbaar komen en via
internet te downloaden zijn. En zal de gebruikelijke communicatie richting de media zijn.

Bijlagen
Actieplan recreatie en toerisme 2005-2008
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Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


