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Commissiebreed was er teleurstelling over de gang van zaken rondom UTR, maar 
tegelijkertijd waardering voor het feit dat daadkrachtig is besloten UTR af te bouwen en een 
nieuwe koers in te slaan. 
 
Gevraagd werd naar de lessen die we hebben geleerd en waarom er toch nog zo veel kosten 
gemoeid zijn met de afbouw. Ook wil de commissie weten hoe kan worden voorkomen dat 
met het nieuwe concept wordt vervallen in dezelfde fouten. Er wordt voor gepleit om de 
goede zaken (zoals de website) te behouden. 
Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat in ieder geval een leerpunt is dat je goed bepaalt 
wat je wilt bereiken. Het is verder van belang van de centralistische gedachte af te stappen. 
Voorts zal de website van UTR inderdaad behouden blijven. De kosten van de afbouw zijn 
hoog omdat inmiddels sprake is van een negatief vermogen van UTR. 
 
De nieuwe, regionale aanpak kan op bijval van de commissie rekenen. Wel wil men weten 
hoe de onderbouwing van de 2 fte is die bij de provincie wordt geplaatst en hoe lang die 
formatie daar blijft. Verder wordt gevraagd in hoeverre er een relatie ligt met de 
kerntakendiscussie die nu gevoerd wordt. Men is benieuwd naar de mening van de gemeenten 
over het nieuwe concept en de betrokkenheid van de Recreatieschappen hierbij en eventueel 
provinciegrensoverschrijdende aspecten. Een vraagteken wordt gezet bij de haalbaarheid van 
de ambitie om 40% meer bezoekers van de website te realiseren. Tot slot wordt gevraagd 
waar het Kromme Rijngebied past in de nu gekozen 5 gebieden. 
Gedeputeerde Van Lunteren is van mening dat het bij dit traject onverstandig is om een 
koppeling te leggen met de kerntakendiscussie. De 2 fte centrale capaciteit zijn relatief 
beperkt en nodig voor coördinatie, beheer website etc. Over twee jaar zal worden geëvalueerd 
of dit nog langer noodzakelijk is, of dat er nog meer aan gemeenten overgelaten kan worden. 
De gemeenten zijn positief over de nieuwe koers en ook andere provincies volgen het 
Utrechtse model met belangstelling. De Recreatieschappen zullen bij het nieuwe concept 
betrokken worden en ook zal er een geschikte plek worden gevonden waar het Kromme 
Rijngebied onderdeel van uit kan maken. Bij de verdere uitwerking zal aandacht geschonken 
worden aan de provinciegrensoverschrijdende aspecten. 
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