
 1 

Inspraakreacties conceptvisie Recreatie en Toerisme 2020 - provincie Utrecht 
 

Nr Inspreker Onderwerp Reactie Antwoord 

1 Waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht 

Beleidsafstemming Het waterschap AGV heeft onlangs de beleidsnota 

Recreatief medegebruik, Landschap en Cultuurhistorie 

vastgesteld. 

Wij denken hierin aanknopingspunten te vinden voor de 

opgave ‘Open landschap beter beleven’ en zullen deze 

notitie betrekken in de uitvoering van projecten. 

2 Waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht 

Uitvoering Hou bij de uitwerking rekening met de Europese Kader 
Richtlijn Water en de daarvoor vastgestelde 
waterdoelen. 

Waar relevant wordt dit punt meegenomen in uitvoering 

van de projecten. 

 

3 Waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht 

 Uitpompstations voor afvalwater worden onvoldoende 

benut, waardoor er risico's ontstaan voor de 

waterkwaliteit en zwemwaterkwaliteit. Dit vraagt om 

een goede oplossing. 

Waar nodig zal hiermee in de uitvoering van projecten 

rekening worden gehouden. 

4 Waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht 

Beleidsafstemming Waterschappen kunnen ook worden betrokken bij het 
realiseren en vernieuwen van de RHS resp. EHS. 

De opgave ‘Vernieuwing in de natuur’ biedt hiervoor 

bijvoorbeeld mogelijkheden. Bij de Vinkeveense Plassen is 

er wellicht een rol voor AGV. Dit nemen we mee bij het 

uitvoeringsprogramma 2013-2015. 

5 Waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht 

Beleidsafstemming Bij de uitvoeringsagenda kunnen ook de waterschappen 

worden genoemd. 

Van dit aanbod maken we graag gebruik. In de uitwerking 

van het uitvoeringsprogramma 2013-2015 nemen we dit 

mee.  

6 Adviescommissie 

toerisme en recreatie 

Uitvoering 

Rol provincie 

We zijn ons er van bewust dat de visie kaderstellend is 

bedoeld en verder wordt uitgewerkt in een 

uitvoeringsprogramma. Toch pleiten we ervoor om voor 

de gebiedsgerichte, thematische opgaven en de 

ondersteuning van ondernemerschap concreter aan te 

geven op welke manier de provincie haar verschillende 

rollen neemt. Waar treedt de provincie bijvoorbeeld op 

als eigenaar, beheerder of financierder? Waar gaat het 

juist om de ruimtelijke regie? En op welke manier 

worden ondernemers gefaciliteerd en ondersteund? 

Hoofdstuk 4 hebben wij aangescherpt met de rollen en 

taken van de provincie. Verder geven we bij het 

uitvoeringsplan 2012 aan wat per project de rol is van de 

provincie.  

 

7 Adviescommissie 

toerisme en recreatie 

Planologische regeling 

Natuur en recreatie 

Wij hebben in het kader van de PRS in een gezamenlijk 

advies met natuur- en recreatieorganisaties een aantal 

Op het onderwerp natuur en recreatie willen we inderdaad 

inzetten op een gebiedsgerichte aanpak. De andere punten 
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punten benoemd die noodzakelijk zijn om de ambitie 

‘natuurwinst in combinatie met innovatie van de 

recreatieve sector’ te realiseren: 

- een gebiedsgerichte aanpak voor ontwikkelingen in de 

EHS; 

- strakke rode contouren – ontwikkelingen buiten de 

contour worden toegestaan onder voorwaarden; 

- de verduidelijking van het ruimtelijk instrumentarium 

- procedurele aandachtspunten.  

Wij zouden, naast de gebiedsgerichte aanpak, ook graag 

de andere punten terugzien in deze visie.  

die u noemt worden behandeld in het traject van de 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, die op ruimtelijk vlak 

leidend is. De recreatievisie wordt hierop afgestemd, voor 

zover dat mogelijk is in de planning van beide 

beleidstrajecten.  

 

8 Adviescommissie 

toerisme en recreatie 

Rol provincie In het kader van ons advies over het voorontwerp PRS 

heeft de provincie aangegeven dat ze voor zichzelf een 

rol ziet als regisseur van een gebiedsgerichte aanpak. 

We zouden die uitspraak graag terugzien in de visie.  

Wij zien voor onszelf inderdaad een rol als regisseur van 

een gebiedsgerichte aanpak, maar óók een rol bij de 

opgaven die provinciebreed zijn. In hoofdstuk 4 hebben we 

de rollen en taken van de provincie explicieter opgenomen.  

9 Adviescommissie 

toerisme en recreatie 

Uitvoering 

Rol provincie 

In paragraaf 4.5 uit de recreatievisie worden de 

gebiedsgerichte opgaven samengevat in een schema. 

Wat opvalt, is dat de Provincie niet wordt genoemd bij 

de betrokken partijen. We gaan ervan uit dat de 

Provincie bij alle opgaven betrokken is, maar het lijkt 

ons goed om dit ook expliciet te maken. 

In hoofdstuk 4 is per gebiedsopgave aangegeven wat de rol 

en taken van de provincie zijn. In het genoemde schema uit 

par. 4.5 is de provincie toegevoegd.  

10 Adviescommissie 

toerisme en recreatie 

Planologische regeling We vinden het terecht dat van de toeristisch-

recreatieve sector wordt verwacht dat zij een bijdrage 

levert aan de duurzame versterking van natuur, 

landschap en erfgoed. De sector heeft immers profijt 

van een aantrekkelijke omgeving. Dat betekent echter 

ook dat de regelgeving zo ingericht moet zijn dat er 

ontwikkelruimte is die deze bijdrage mogelijk 

maakt. Op dit moment is dat onvoldoende het geval. 

We stellen voor dit expliciet te vermelden, zodat de 

noodzaak hiervan juist ook vanuit het toeristisch-

recreatief beleid wordt onderstreept. Voor meer 

Akkoord, in paragraaf 4.3 is een toevoeging gedaan waarin 

expliciet wordt aangegeven dat het vanuit toeristisch- 

recreatief perspectief noodzakelijk is om de ruimtelijke 

regelgeving aan te passen. 

 

In het kader van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, 

die voor dit onderwerp leidend is, wordt dit expliciet 

uitgewerkt.  
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informatie verwijzen we naar ons genoemde PRS advies.  

11 Adviescommissie 

toerisme en recreatie 

Rol provincie 

Ondersteuning 

ondernemers 

Daarnaast denken we dat de regierol van de Provincie 

zeer belangrijk is als het gaat om de realisatie van het 

gewenste totaalaanbod van recreatieve voorzieningen. 

Er zijn zeker bereidwillige en creatieve ondernemers in 

de provincie Utrecht die zich willen inzetten voor zowel 

commerciële als maatschappelijke recreatieve functies, 

maar de ontwikkeling van maatschappelijke 

voorzieningen zal niet vanzelf gaan. Wat ons niet 

duidelijk wordt uit de visie is op welke manier de 

Provincie ervoor zorgt dat ondernemers en overheid 

elkaar beter weten te vinden en hoe samenwerking op 

het gebied van product-marktcombinaties wordt 

gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor kennisbevordering en 

innovatie in de zakelijke markt. 

Voor wat betreft maatschappelijk gewenste voorzieningen 

denkt de provincie aan een ‘revolving fund’ of een 

ontwikkelingsmaatschappij voor toeristisch-recreatieve 

ontwikkeling. Deze mogelijkheid wordt verder uitgewerkt in 

het uitvoeringsprogramma 2013-2015. 

Het onderdeel kennisbevordering en innovatie wordt in het 

kader van het uitvoeringsplan 2012 verder uitgewerkt. 

Daarnaast geven we in par. 5.2 een aantal voorbeelden van 

activiteiten die de provincie op dit vlak gaat uitvoeren. 

12 Adviescommissie 

toerisme en recreatie 

Natuur en recreatie U schrijft: ‘Ongeveer 80% van de huidige bungalow- en 

kampeerbedrijven in de provincie Utrecht bevinden zich 

in de EHS.’ Dit percentage is onjuist. In de provincie 

Utrecht ligt 41% van de huidige bungalow- en 

kampeerbedrijven in de EHS. 88% bevindt zich in of 

nabij (binnen 500m) de EHS. 

We hebben deze gegevens overgenomen.  

13 Adviescommissie 

toerisme en recreatie 

Natuur en recreatie U schrijft: ‘Ongeveer 80% van alle verblijfsrecreatieve- 

en watersportbedrijven is gevestigd in de EHS’. Dit moet 

zijn: 30% van alle verblijfsrecreatieve bedrijven – 

inclusief jachthavens – ligt in de EHS. 71% van alle 

verblijfsrecreatieve bedrijven – inclusief jachthavens – 

ligt in of nabij (binnen 500m) de EHS. 

We hebben deze gegevens overgenomen. 

14 Adviescommissie 

toerisme en recreatie 

Natuur en recreatie U schrijft: ‘Diverse recreatieondernemers geven aan te 

willen investeren in de kwaliteit van hun accommodaties 

op eigen terrein .Uit ervaringen van de adviescommissie 

blijkt dat ondernemers juist ook buiten eigen terrein 

willen investeren. 

Dit strookt met ons beeld. We hebben daarom aangevuld: 

“Ook zijn zij regelmatig bereid om investeringen buiten het 

eigen terrein te doen, die de omgevingskwaliteit ten goede 

komen”. 
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15 Gemeente Stichtse Vecht Visie  

 

De visie is erg abstract door het loskoppelen van de 

‘wat’, ‘hoe’ en ‘wie’-vraag. Wij zijn van mening dat de 

visie gebaseerd moet zijn op een realistisch beeld van 

de financiële situatie en geschreven vanuit de 

uitvoeringsrealiteit. Daarmee is de positie van de 

gebiedscommissies en met name van de 

recreatieschappen een belangrijk onderwerp dat ook bij 

de visievorming (‘wat’-vraag) moet worden betrokken. 

De provincie vindt het belangrijk om eerst goed in beeld te 

brengen wat het huidige aanbod is en wat de toekomstige 

trends en behoeftes te zijn. Daarvoor is deze visie bedoeld. 

Op deze manier kan een onderbouwde discussie worden 

gevoerd over wat er zou moeten gebeuren, en vervolgens 

wie daar dan voor verantwoordelijk is.  

We onderschrijven overigens dat de ‘wat’, ‘hoe’ en ‘wie’-

vraag in samenhang moet worden verkend. Dit houden we 

scherp in het oog bij de uitwerking en uitvoering van deze 

visie. 

16 Gemeente Stichtse Vecht Organisatiestructuur Er ligt al een nieuwe organisatiestructuur van de 

gebiedscommissies, terwijl de toekomstdiscussie over 

de recreatieschappen nog gevoerd moet worden. 

Wellicht worden hierdoor kansen gemist voor 

organisatorische combinaties. 

Deze vraag wordt beantwoord in het traject van de 

reorganisatie van de recreatieschappen.  

 

17 Gemeente Stichtse Vecht Recreatief 

Hoofdnetwerk 

Informatievoorziening 

De Vechtstreek heeft toeristisch-recreatief veel te 

bieden, maar kan de groeiende druk uit Amsterdam en 

Utrecht nog niet aan. Verbetering van de informatie- en 

ontvangstfunctie met TOP’s en andere transferia is 

gewenst. Daarbij is ondersteuning van de provincie 

nodig.  

Wij zien dit als een ondersteuning voor de gemaakte keuzes 

in deze visie. De provincie voelt zich mede verantwoordelijk 

voor de versterking van het recreatieve hoofdnetwerk, de 

poorten en de TOP’s. 

18 Gemeente Stichtse Vecht Samenwerking Nadrukkelijk wordt verzocht om de ontwikkeling van 

TOP’s in een zo vroeg mogelijk stadium samen met de 

gemeenten op te pakken. Ook dient er tijdig bestuurlijk 

draagvlak te worden gezocht.  

Vanzelfsprekend zal de ontwikkeling van de poorten en 

TOP’s in samenwerking met de gemeenten en/of 

gebiedspartners plaatsvinden.  

19 Gemeente Stichtse Vecht Samenwerking 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Het Vecht en Plassengebied is gebaat bij een goede 

samenwerking tussen de provincies Noord Holland en 

Utrecht en de gemeenten in de streek. Vooral wanneer 

het gaat over de ontwikkeling van TOP’s en een 

recreatieve hoofdstructuur. 

Bij het vormgeven van het recreatieve hoofdnetwerk is 

rekening gehouden met grensoverschrijdende 

verbindingen. Ook stemt de provincie Utrecht op 

toeristisch-recreatief vlak regelmatig af met Noord-Holland.  

20 Gemeente Stichtse Vecht Tekstueel in de kaart van de TOP’s en poorten in de provincie Dit is aangepast op de visiekaart.  
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wordt ‘restaurant De Vlinder’ genoemd, dit dient te 

worden aangepast in ‘restaurant Vlinders’.  

21 Gemeente Stichtse Vecht Informatievoorziening Na de terugtrekking van VVV Hollands Midden uit het 

gebied is er in een groot deel van het Vecht en 

Plassengebied geen organisatie meer die de ontvangst- 

en informatiefunctie invult. Stichtse Vecht wil graag 

aansluiting zoeken bij een Regionaal Bureau voor 

Toerisme, maar kan hierbij de (financiële) 

ondersteuning van de provincie Utrecht goed 

gebruiken. 

Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord 2011-2015 bouwt 

de provincie Utrecht haar taken voor het thema 

gebiedsmarketing en –promotie af. De coalitie vindt 

gebiedsmarketing en -promotie een taak voor 

marktpartijen. Uw gemeente is in 2010 uitgenodigd om te 

participeren in de convenanten die we voor 2011-2012 

hebben afgesloten met de gebieden. Dit is destijds niet 

gelukt, omdat u heeft aangegeven hieraan geen prioriteit te 

kunnen geven in verband met de vorming van de nieuwe 

gemeente Stichtse Vecht. Daarmee is uw verzoek om 

financiële ondersteuning ingehaald door de tijd en zien we 

op dit moment geen nieuwe mogelijkheden. 

22 Gemeente Stichtse Vecht Recreatief 

Hoofdnetwerk  

M.b.t. betere verbindingen en het slechten van 

barrières is het Amsterdam Rijnkanaal van belang, als 

scheiding tussen de Vinkeveense Plassen westelijk van 

het kanaal en de Loosdrechtse Plassen en de Vecht ten 

oosten van het kanaal. Het is van belang om de oude 

provinciale plannen m.b.t. veilige oversteekpunten over 

het kanaal alsnog te realiseren.  

Mee eens, maar de realisatie van veilige oversteekpunten 

blijkt een zeer kostbare zaak te zijn. We blijven op zoek 

naar financiering, maar realisatie is op korte termijn niet te 

verwachten. Wel proberen we bestaande 

oversteekplaatsen te verbeteren met bijv. 

instructiepanelen, stoplichten, verbeteren zichtlijnen. 

 

23 Gemeente Stichtse Vecht Recreatie rond de stad 

Informatievoorziening 

Geconstateerd wordt een tekort aan zwemwater aan de 

randen van Utrecht (p9), waarna op p17 wordt 

genoemd dat het recreatieterrein aan de 

Maarsseveense Plassen de bezoekersaantallen niet 

meer aan kan in de toekomst. Dit beeld strookt niet met 

ons beeld van tegenvallende aantallen bezoekers. Wel is 

hier een kwaliteitsimpuls gewenst en dient de 

informatievoorziening aan het publiek te verbeteren.  

Inderdaad kan het ook gaan om kwaliteitsverbetering van 

bestaande gebieden of informatievoorziening. Hierop is de 

tekst van par. 4.2 aangepast.  

Het tekort aan zwemwater is overigens in de toekomst het 

grootst aan de westzijde van Utrecht en rondom 

Amersfoort. Dit is eveneens verwerkt in par. 4.2.  

24 Gemeente Stichtse Vecht Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Promotie 

Realisatie van de recreatieve hoofdstructuur hangt 

samen met informatievoorziening en promotie. TOP’s 

en poorten hebben bekendheid nodig en moeten dus 

De informatievoorziening rondom het recreatieve 

hoofdnetwerk en de poorten is inderdaad mede een taak 

van de provincie. De tekst van hoofdstuk 4 is hierop 
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worden gepromoot. Dit is een bovenlokale opgave 

waarbij de provincie zeker een faciliterende rol zou 

kunnen hebben.  

aangepast.  

25 Gemeente Stichtse Vecht Rol provincie De opgave om het groenblauwe landschap in het Vecht 

en Plassengebied beter beleefbaar te maken en de 

verbindingen over water en tussen water en land te 

verbeteren wordt onderschreven. Graag wordt er van 

gedachten gewisseld over wat de bijdrage van de 

provincie hierin kan zijn.  

We gaan hierover graag met u in gesprek.  

De provincie is (mede)verantwoordelijk voor de recreatieve 

routestructuren, de poorten en het planologisch 

instrumentarium. 

26 Gemeente Stichtse Vecht Samenwerking Een goede samenwerking tussen provincie, de 

gebiedscommissies, recreatieschappen en gemeenten 

wordt op prijs gesteld. In dat licht is het wenselijk dat de 

rol van de gebiedscommissies duidelijk wordt 

afgebakend en dat een goede samenwerking tussen de 

commissies en gemeenten wordt bevorderd. 

We onderschrijven het belang van een goede 

samenwerking. Bij de discussie over de toekomst van de 

recreatieschappen zal aandacht worden besteed aan een 

duidelijke rol- en taakverdeling van de verschillende 

partijen.  

27 Gemeente Woudenberg Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Er lijkt zonder nadere toelichting en motivering te 

worden afgeweken van de zonering en poorten uit ‘Heel 

de Heuvelrug’. Uit de werksessie bleek dat de 

zoneringsgedachte wel wordt onderschreven, maar dat 

o.a. de definitie van poorten ter discussie staat. Dit 

standpunt en de onderbouwing ervan zou moeten 

worden opgenomen in de visie. Gevraagd wordt om bij 

deze discussie rekening te houden met het belang van 

een ‘betrouwbare overheid’.  

De definitie van een Poort is aangepast en bovendien komt 

de naam ‘groene entree’ op termijn te vervallen. We willen 

toewerken naar een structuur die voor de hele provincie 

Utrecht geldt en bovendien aansluit bij de omliggende 

provincies. Het gaat om een geleidelijk proces van 

harmonisering op langere termijn.  

Vanzelfsprekend houden we rekening met het belang van 

een betrouwbare overheid.  

In de bijlage van de visie is een onderbouwing voor de 

keuze van de poorten opgenomen. 

28 Gemeente Woudenberg Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Niet duidelijk is of er discussie bestaat over de vraag of 

de Pyramide en het Henschotermeer vanuit recreatief 

oogpunt een andere benaming en aanpak vragen dan in 

‘Heel de Heuvelrug’ bepaald.  

De Pyramide van Austerlitz staat inderdaad ter discussie.  

Wij vinden dat is dat het huidige aantal bezoekers een 

poortfunctie rechtvaardigt. Bovendien draagt het 

benoemen tot poort bij aan de zoneringsgedachte.  

Voor het Henschotermeer volgen we Heel de Heuvelrug. 

29 Gemeente Woudenberg Visie De visie is algemeen en te vaag. De toekomst van de 

recreatieschappen en de uitvoeringsagenda incl. 

We hebben de visie scherper gemaakt o.b.v. de 

binnengekomen inspraakreacties. Daarnaast hebben we in 
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middelen moet onderdeel uitmaken van het document.  hoofdstuk 4 de rollen en taken van de provincie explicieter 

benoemd. Een uitvoeringsprogramma, exclusief het 

onderdeel beheer en onderhoud, is toegevoegd.  

30 Gemeente Woudenberg Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Beide poorten binnen Woudenberg (Pyramide en 

Henschotermeer) kennen een problematiek gebaseerd 

op provinciaal- en rijksbeleid (recreatie ten opzichte van 

natuur en bereikbaarheid). De discussiepunten ten 

aanzien van de verschillende belangen zijn bekend. Het 

is jammer dat de conceptvisie op dit punt niet met 

besluiten en oplossingen komt. Het is tijd om knopen 

door te hakken. Graag worden wij betrokken bij de 

discussie omtrent Austerlitz en het vervolg op de Visie 

voor het Henschotermeer.  

Uiteraard blijft u betrokken bij de ontwikkeling van de 

poorten Pyramide en Henschotermeer.  

Ook geeft u aan dat het tijd is om knopen door te hakken: 

- Voor wat betreft de ruimtelijke regelgeving wordt de 

discussie tussen natuur en recreatie uitgewerkt in het kader 

van de PRS.  

- Concrete initiatieven komen naar verwachting voor bij de 

verdere uitwerking van de poorten. De provincie neemt dan 

een stimulerende / faciliterende rol.  

31 Gemeente Woudenberg Ondersteuning 

ondernemerschap 

Wij zijn verheugd dat u het goede werk van de 

adviescommissie Recreatie en Toerisme heeft 

uitgebreid en blijft inzetten. 

Dank voor de ondersteuning van dit voornemen.  

32 Gemeente Woudenberg Promotie De laatste jaren is veel geïnvesteerd in het 

samenbrengen van promotie. Deze investering begint 

zich nu te vertalen in het ontstaan van platforms van 

ondernemers en samenwerking tussen VVV's. Deze 

samenwerking is echter nog niet zo vanzelfsprekend dat 

deze zonder stimulans een vervolg zal krijgen. 

Bovendien schaadt het stopzetten van de 

samenwerking het vertrouwen in de overheid. Voor de 

promotie van de poorten en routes uit deze visie blijft 

veelvuldige en eenduidige promotie nodig. Al met al 

wordt voortzetting van de gezamenlijke promotie 

essentieel gevonden. 

Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord 2011-2015 bouwt 

de provincie Utrecht haar taken voor het thema 

gebiedsmarketing en –promotie af. De coalitie vindt 

gebiedsmarketing en -promotie een taak voor 

marktpartijen.  

Wij begrijpen u reactie en gaan bekijken of in het kader van 

de informatievoorziening over het recreatieve 

hoofdnetwerk en de poorten een beperkt budget kan 

worden vrijgemaakt. Het uitvoeringsplan 2012 gaat hierop 

verder in. 

 

  

33 Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug 

Organisatiestructuur De visie vormt het uitgangspunt om met gemeenten, 

gebiedspartijen en instanties tot een gezamenlijk 

voorstel met betrekking tot de toekomst van de 

recreatieschappen te komen. Onduidelijk is wat de 

Bij de discussie over de toekomst van de recreatieschappen 

zal aandacht worden besteed aan rol- en taakverdeling van 

de verschillende partijen. U zult bij deze discussie worden 

betrokken.  
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provinciale visie is op de schappen, welke taken er voor 

hen zijn en op welke schaal het wordt georganiseerd. 

Graag treedt de gemeente hierover op korte termijn in 

overleg.  

34 Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De visie is in het algemeen globaal, maar de nieuwe 

koers op het gebied van groene poorten en TOP’s is juist 

gedetailleerd. Hoewel de visie hierop en uitvoering 

hiervan al jaren naar tevredenheid door Heel de 

Heuvelrug en Nationaal Park worden opgepakt, stelt u 

voor om het aantal regionale poorten uit te breiden en 

enkele poorten op te waarderen tot bovenregionale 

poorten. Vanwaar deze beleidswijziging? 

Zie onze reactie onder nummer 27.  

Naar onze mening wordt slechts beperkt afgeweken van de 

visie Heel de Heuvelrug. De keuze voor poorten en TOP’s is 

toegelicht in bijlage 3.  

Inmiddels is over dit onderwerp nader overleg gevoerd met 

uw gemeente. 

35 Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Specifiek voor Utrechtse Heuvelrug is het de vraag of 

het bij de twee poorten Huis Doorn en Kasteel 

Amerongen mogelijk is om de benodigde faciliteiten die 

horen bij een ‘poort’ te realiseren. 

Inmiddels is nader overleg gevoerd met uw gemeente, 

waarbij de problematiek rondom de poorten Huis Doorn en 

Kasteel Amerongen aan bod is gekomen. Op basis hiervan is 

besloten om beide locaties niet als poort op te nemen. 

36 Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De term groene entree zal vervangen worden door 

Toeristisch Overstap Punt (TOP). Onduidelijk is op welke 

manier dit gewijzigde standpunt van de provincie tot 

stand is gekomen, en wat daartoe de noodzaak was. 

Investeringen in naamsbekendheid van de groene 

entrees gaan hiermee verloren.  

 

Gekozen is voor de TOP’s omdat we willen toewerken naar 

een structuur die voor de hele provincie Utrecht geldt en 

bovendien aansluit bij de omliggende provincies. Het gaat 

om een geleidelijk proces van harmonisering op langere 

termijn.  

We zijn niet van plan om informatie- en routeborden te 

vervangen voordat deze technisch zijn afgeschreven.  

37 Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug 

Ondersteuning 

ondernemerschap 

Natuur en recreatie 

De visie geeft aan dat recreatieve ondernemers in en 

rondom de EHS worden ondersteund. De invulling is 

uiterst vaag. Welke daadwerkelijke ondersteuning kan 

worden verwacht? Verwezen wordt naar de 

onderzoeken die dhr. Mommaas in het kader van 

innovatie heeft uitgevoerd.  

We zijn bekend met de studie van dhr. Mommaas, maar 

implementatie van het concept van een beeldverhaal elders 

in Nederland laat zien dat het tot nu toe niet effectief is. 

In par. 5.2 hebben we opgenomen aan welke activiteiten 

we concreet denken:  

- Informatievoorziening over bezoekers en bestedingen 

- Het verspreiden van best practices 

- Het geven van trainingen of cursussen 

- Het aanstellen van een recreatieloods (mogelijk als 
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nieuwe taak voor de Adviescommissie). 

 

38 Regio Amersfoort Visie Gemist wordt de vertaling van de visie naar concrete 

acties. Doordat ook nog onduidelijk is hoe de 

financiering geregeld gaat worden, is het lastig om 

conclusies te verbinden aan de visie.  

We hebben de visie scherper gemaakt o.b.v. de 

binnengekomen inspraakreacties. Daarnaast hebben we in 

hoofdstuk 4 de rollen en taken van de provincie explicieter 

benoemd. Ook is een uitvoeringsprogramma toegevoegd.  

39 Regio Amersfoort Rol provincie Van geconstateerde ontwikkelingen en behoeftes wordt 

niet aangegeven wat de provincie daarmee gaat doen. 

Concreet voorbeeld: "Meer eenheid en beperking in de 

bewegwijzering levert een overzichtelijk netwerk voor 

recreanten op" (blz. 12). Wat wilt u doen om dit te 

realiseren? Wij verzoeken u concreter aan te geven op 

welke wijze u feitelijk invulling wilt geven aan de door u 

beschreven ontwikkelingen en ambities. 

In het uitvoeringsprogramma geven we aan welk budget 

beschikbaar is voor de onderdelen van de visie en wanneer 

uitvoering is voorzien.  

  

40 Regio Amersfoort Uitvoering Opgenomen is dat een uitvoeringsagenda nog volgt. Om 

een goede beoordeling te kunnen maken dient de 

agenda in deze fase reeds te zijn opgenomen. 

Voor het ontwikkelingsgerichte deel is een 

uitvoeringsprogramma aan de visie gekoppeld.  

Omdat de discussie m.b.t. recreatieschappen nog wordt 

gevoerd is het onderdeel ‘beheer en onderhoud’ hierin niet 

opgenomen.  

41 Regio Amersfoort Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Het gebied van de regio Amersfoort wordt onvoldoende 

herkend. Het randmeer en de haven van Spakenburg 

ontbreken bijvoorbeeld, evenals locaties als de 

Wagenwerkplaats (Amersfoort), de Schammer, 

Laakzone, Den Treek, Stoutenburg en Grebbelinie.  

De Haven van Spakenburg , Stoutenburg, Den Treek en de 

Schammer zijn toegevoegd als TOP’s. 

De Grebbelinie is een langgerekt element en geen op 

zichzelf staande plek. Specifieke plaatsen hierbinnen nemen 

we wel op (Fort aan de Buursteeg).  

De Wagenwerkplaats is als binnenstedelijke locatie niet 

opgenomen. 

De Kooij in de Laakzone is toegevoegd als TOP.  

42 Regio Amersfoort Rol provincie Bij par. 4.5 ontbreekt de concrete invulling van de rol en 

verantwoordelijkheden van de provincie. Verzoek is om 

aan te geven wanneer de provincie partij is en op welke 

wijze.  

We hebben in hoofdstuk 4 per gebiedsopgave aangegeven 

wat de rol en taken van de provincie zijn. Ook in het 

schema op par. 4.5 is dit aangevuld.  

43 Regio Amersfoort Promotie Met het verdwijnen van de provinciale rol bij o.a. de Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord 2011-2015 bouwt 
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bestemmingsgebieden, de VVV's en de branche, dreigt 

verloren te gaan wat in het verleden is opgebouwd.  

de provincie Utrecht haar taken voor het thema 

gebiedsmarketing en –promotie af. De coalitie vindt 

gebiedsmarketing en -promotie een taak voor 

marktpartijen. 

Wij begrijpen u reactie en gaan bekijken of in het kader van 

de informatievoorziening over het recreatieve 

hoofdnetwerk en poorten een beperkt budget kan worden 

vrijgemaakt.  

44 Regio Amersfoort Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Graag zien wij de Regio Amersfoort, in volle omvang, als 

bestemmingsgebeid aangemerkt. Het feit dat een aantal 

gemeenten ook meedoet in de Heuvelrug wordt hierbij 

gezien als versterking en niet als belemmering.  

De provincie heeft gekozen voor twee toeristische 

bestemmingsgebieden: het Groene Hart en de Utrechtse 

Heuvelrug. Vanuit het perspectief van heel Nederland zijn 

dit sterke toeristische bestemmingsgebieden. Op een lager 

schaalniveau zijn er ook recreatieve regio’s: de Kromme 

Rijnstreek, de Utrechtse Waarden, Vecht en Plassen en de 

Vallei. Regio Amersfoort valt deels binnen de Utrechtse 

Heuvelrug en deels binnen de Vallei. Wij denken dat deze 

indeling beter aansluit bij de beleving vanuit de consument. 

45 Regio Amersfoort Rol provincie De visie is sterk gericht op recreatie en minder op 

toerisme. Kunt u duidelijk zijn over de rol die u wilt 

vervullen op het gebied van toeristische ontwikkeling en 

toeristische marketing.  

De visie is wel degelijk op toerisme gericht, doordat een 

deel van de aangewezen poorten (mede) een landelijk 

bereik heeft. Hier komen toeristen uit heel het land op af.  

Ook het belang van de steden bij het aantrekken van 

toeristen is groot. De provincie ziet hierin voor zichzelf geen 

aanvullende rol en laat dit over aan de steden zelf.  

46 Regio Amersfoort Promotie De toeristisch-recreatieve branche is belangrijk voor de 

economische ontwikkeling van de provincie. Vanaf 2011 

vindt marketing per bestemmingsgebied plaats, 

waaraan u een substantiële bijdrage levert. In uw visie 

geeft u aan dat uw marketing primair een zaak vindt 

voor de sector en gemeenten. Kunt u aangeven waarom 

er niet langer een rol voor de provincie is?  

De afspraken met betrekking tot promotie zijn vastgelegd in 

het collegeakkoord van de provincie. De provincie is van 

mening dat toeristisch-recreatieve promotie een taak is van 

de gemeenten en de markt.  

 

47 Regio Amersfoort Ondersteuning 

ondernemerschap 

In uw visie gaat u uit van een grotere rol voor 

ondernemers. U ziet voor uzelf een rol in het 

De stimulerende rol van de provincie is in eerste instantie 

gericht op het zakelijk toerisme en de ondersteuning van 
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ondersteunen van ondernemerschap door het aanjagen 

van innovatie door het beschikbaar stellen van kennis. 

Zal dat voldoende bijdragen aan het stimuleren van 

toeristische ontwikkeling in de provincie Utrecht? 

initiatieven buiten de grote steden. 

Daarnaast is er een belangrijke aanvullende rol voor 

gemeente, gebiedspartners en ondernemers.  

48 Regio Amersfoort Visie Wordt welzijn genoemd als belangrijke afgeleide van 

toeristische/recreatieve branche? 

De groeiende aandacht voor welzijn is opgenomen in 

paragraaf 1.4.  

49 Regio Amersfoort Organisatie Fase 3 gaat over de ‘wie’- vraag. Naast de 

recreatieschappen zouden dan ook de gebiedspartijen 

en beheerorganisaties als SBB, NMM en particuliere 

beheerders betrokken moeten worden.  

Mee eens, deze partijen worden betrokken bij de discussie 

over de toekomst van de recreatieschappen.  

50 Regio Amersfoort Binnenstedelijk 

toerisme 

Het cultuurhistorisch erfgoed is beperkt tot agrarisch 

cultuurlandschap, historische buitenplaatsen en militair 

erfgoed. Wij missen industrieel erfgoed zoals de 

Wagenwerkplaats en de haven van Spakenburg. Ook de 

historische binnenstad van Amersfoort rekenen wij tot 

cultuurhistorisch erfgoed. Kunt u aangeven waarom u 

dit niet meeneemt in uw visie? 

Het industrieel erfgoed in de provincie draagt zeker bij aan 

de toeristische aantrekkelijkheid. In Utrecht is het 

industrieel erfgoed gelegen binnen de stedelijke gebieden. 

Herontwikkeling en promotie zijn daarmee primair een taak 

voor de gemeenten. Hetzelfde geldt voor de historische 

kernen van steden en dorpen.  

51 Regio Amersfoort Recreatie om de Stad Het rapport "De toekomst van recreatie om de stad" 

concludeert dat er grote tekorten ontstaan aan 

recreatievormen dicht bij huis of werk. Dit zien wij niet 

vertaald in de visie. Kunt u aangeven op welke wijze 

hierin voorzien zou moeten worden? 

De tweede gebiedsopgave (par. 4.2) is gericht op het 

accommoderen van de recreatieve druk rondom de steden.  

We hebben hierin enkele tekstuele aanpassingen gedaan. 

De provincie voelt zich mede verantwoordelijk voor behoud 

en uitbreiding van de recreatieruimte rondom de stedelijke 

gebieden van Utrecht en Amersfoort. Van belang is dat de 

financiering van nieuwe gebieden sterk onder druk staat en 

dat de nadruk meer komt te liggen op kwaliteitsverbetering 

en beheer van het bestaande.  

52 Regio Amersfoort Recreatief 

Hoofdnetwerk  

U constateert een groot tekort aan zwemwater in de 

openlucht. Wij stellen voor om hiervoor bestaand water 

geschikt te maken Wij denken aan het Kleine Zeetje bij 

Spakenburg en de plas in Vathorst (Amersfoort). Een 

versoepeling van beleid met betrekking tot de kwaliteit 

van het zwemwater en van de eisen van toezicht, past 

We gaan hierover nader met u in gesprek.  

Voor deze locaties moet worden bekeken of dit vanuit 

andere beleidsvelden ook haalbaar en wenselijk is.  
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daarin. 

53 Regio Amersfoort Recreatief 

Hoofdnetwerk  

U geeft aan problemen te verwachten met betrekking 

tot het gemotoriseerd verkeer van en naar 

attractiepunten en toegangspoorten. Kunt u aangeven 

waarom desondanks de keuzes van toegangspoorten 

sterk auto-georiënteerd zijn? Ook stadscentra en/of 

stationsgebieden kunnen als poorten voor de 

openluchtrecreatie fungeren. 

Bij de keuze voor de poorten is een aantal criteria 

gehanteerd. Naast bereikbaarheid per auto wordt gestreefd 

naar een bereikbaarheid per openbaar vervoer met een 

minimale frequentie van 2 keer per uur. In veel gevallen zijn 

al redelijke tot goede OV-verbindingen aanwezig. 

Inderdaad, stadscentra en stationsgebieden kunnen ook als 

poort voor recreanten en toeristen functioneren. Het zal 

doorgaans gaan om toerisme binnen de steden, danwel een 

overstapfunctie. Dit is primair een taak van de steden zelf.  

54 Regio Amersfoort Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Tijdens de werksessie over uw visie op 6 december jl. is 

door de gemeente Amersfoort een aantal 

Poorten/Toeristische Overstappunten in Amersfoort en 

omgeving benoemd, passend in de definities in Bijlage 

3. Wij verzoeken u deze in uw nota op te nemen: 

Wagenwerkplaats (bij station Amersfoort); Coethorst 

(na 2015 door Natuurmonumenten); Gemaat / 

startpunt Netelenburgpad in Baarn; De Kooy in 

Laakzone; de Schammer, de Kopermoten of een ander 

bezoekerscentrum; Bezoekerscentrum Stoutenburg; Het 

Gagetgat in Soest; Den Treek in Leusden 

Stoutenburg, Kopermoten, Gemaal Zeldert, den Treek, Het 

Gagelgat en de Schammer zijn toegevoegd als TOP.  

De Wagenwerkplaats is als binnenstedelijke locatie niet 

opgenomen. 

Coelhorst is opgenomen als TOP (te ontwikkelen door 

Natuurmonumenten). 

De Kooij in de Laakzone is toegevoegd als TOP.  

55 Regio Amersfoort Recreatief 

Hoofdnetwerk  

In hoofdstuk 4 beschrijft u vier gebiedsgerichte 

thematische opgaven. Kunt u aangeven om welke 

gebieden het gaat? 

Bij de inleiding van hoofdstuk 4 zijn de gebieden expliciet 

genoemd.  

56 Regio Amersfoort Recreatief 

Hoofdnetwerk  

U wilt komen tot een Recreatieve Hoofdstructuur (RHS), 

met Poorten en Toeristische OverstapPunten (TOP’s). 

Wat betekent dit voor de huidige voorzieningen? 

Bijvoorbeeld de groene entrees zien wij niet terug. Kunt 

u aangeven wat daarvan de consequenties zullen zijn? 

Bij de Poorten die zijn aangeduid bestaat de mogelijkheid 

om het huidige voorzieningenniveau uit te breiden. Op deze 

plekken worden initiatieven van ondernemers gestimuleerd 

en is er een faciliterende rol voor de provincie.  

De groene entrees blijven in hun huidige vorm bestaan, en 

worden op termijn omgevormd tot TOP’s.  

57 Regio Amersfoort Natuur en recreatie Voor wat betreft de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

constateert u een spanning tussen bescherming en 

Wij zien de noodzaak van een uitbreiding van de 

mogelijkheden voor recreatieondernemers in de EHS.  
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ontwikkeling van verblijfs- en dagrecreatie. Dat 

betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden: welk 

belang prevaleert. Wij zouden graag van u vernemen op 

welke manier u hiermee om zult gaan. 

Voor wat betreft de ruimtelijke regelgeving wordt de 

discussie tussen natuur en recreatie uitgewerkt in het kader 

van de PRS.  

Op individuele locaties zetten we in op een locatiegerichte 

aanpak: de provincie kijkt hier of maatwerk mogelijk is en 

specifieke oplossingen  kunnen worden gevonden.  

58 Regio Amersfoort Ondersteuning 

ondernemerschap 

De Adviescommissie Recreatie en Toerisme heeft in 

onze ogen een duidelijke meerwaarde. Wij zouden 

willen voorstellen deze commissie ook in de 

procesbegeleiding daarna een rol te geven. 

De adviescommissie heeft deze rol van procesbegeleider al 

sinds de doorstart in 2011.   

59 Gemeente Baarn Beleid Terecht merkt u op dat het beleidsterrein recreatie en 

toerisme niet los gezien kan worden van andere 

beleidsterreinen. Het integrale aspect waarin recreatie 

en toerisme een plek krijgt, spreekt ons aan. 

We onderschrijven inderdaad het belang van de integratie 

met andere beleidsterreinen.  

60 Gemeente Baarn Rol provincie 

Uitvoering 

 

Het betreft hier een provinciale visie op recreatie en 

toerisme. Wij verwachten daarin uitspraken van de 

provincie over zowel haar taken als haar 

verantwoordelijkheden. U geeft uw verschillende rollen 

wel globaal aan, zonder daarbij concreet aan te geven 

hoe u die rol(len) wenst in te vullen. Hierdoor ontstaat 

er onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden met 

betrekking tot zaken als beheer en exploitatie, 

marketing en promotie, gebiedsprogramma's of 

financiën. Dit wordt wat ons betreft met name 

veroorzaakt door het ontbreken van een 

uitvoeringsprogramma. Wij vragen u hierin meer 

helderheid te scheppen. 

Hoofdstuk 4 hebben wij aangescherpt met de rollen en 

taken van de provincie.  

Daarnaast is een uitvoeringsprogramma toegevoegd. Het 

deel dat zich richt op beheer en onderhoud is hier niet in 

opgenomen, dit wordt behandeld in samenhang met de 

discussie over de toekomst van de recreatieschappen. 

61 Gemeente Baarn Organisatie U schrijft: “De visie is tevens bedoeld als uitgangspunt 

om met gemeenten, gebiedspartijen en instanties tot 

een gezamenlijk voorstel met betrekking tot de 

toekomst van de recreatieschappen te komen." De 

implicaties hiervan zijn ons onduidelijk. 

De provincie vindt het belangrijk om eerst goed in beeld te 

brengen wat het huidige aanbod is en wat de toekomstige 

trends en behoeftes te zijn. Daarvoor is deze visie bedoeld. 

Op basis hiervan wordt in 2012 de discussie gevoerd over 

de toekomst van de recreatieschappen.  
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62 Gemeente Baarn Rol provincie Uw visie op recreatie en toerisme is niet helder 

verwoord. Wij vragen ons af welke positie u inneemt als 

u samen met de maatschappelijke partners naar een 

toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van 

recreatie en toerisme streeft. 

De visie is aangescherpt op basis van de binnengekomen 

inspraakreacties. Onze positie (rollen en taken) worden in 

hoofdstuk 4 toegelicht. Het uitvoeringsplan 2012 maakt 

duidelijk wat we op projectniveau doen en in welke rol. 

63 Gemeente Baarn Visie 

Uitvoering  

Rol provincie 

Kijken we naar de huidige problematiek rond beheer en 

exploitatie, dan moeten wij constateren dat een groot 

deel van de problematiek veroorzaakt wordt door het 

ontbreken van verantwoordelijkheden en financiën. 

Kortom, de door u voorgestelde specifieke scheiding en 

fasering van de wat, wie en hoe vraag, lijkt enigszins 

achterhaald. Wij zijn van mening dat in deze "wat-fase" 

de provincie al richting zal moeten aangeven ten 

aanzien van de wie- en hoe- vraag. Hierdoor krijgt de 

visie meer inhoud en kunnen wij als gemeenten hierop 

ook verder inspelen. 

De provincie vindt het belangrijk om eerst goed in beeld te 

brengen wat het huidige aanbod is en wat de toekomstige 

trends en behoeftes te zijn. Daarvoor is deze visie bedoeld. 

Op deze manier kan een onderbouwde discussie worden 

gevoerd over wat er zou moeten gebeuren, en vervolgens 

wie daar dan voor verantwoordelijk is.  

We onderschrijven overigens dat de ‘wat’, ‘hoe’ en ‘wie’-

vraag in samenhang moet worden verkend. Dit houden we 

scherp in het oog bij de uitwerking en uitvoering van deze 

visie.  

64 Gemeente Baarn Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De nieuwe gedetailleerde koers op het gebied van 

groene poorten en TOP’s wekt verbazing. Hoewel de 

visie hierop en uitvoering hiervan al jaren naar 

tevredenheid door Heel de Heuvelrug en Nationaal Park 

worden opgepakt, stelt u voor om het aantal regionale 

poorten uit te breiden en enkele poorten op te 

waarderen tot bovenregionale poorten. Wij zijn van 

mening dat de faciliteiten die bij de status van een poort 

horen niet overal aanwezig zijn en ook niet in alle 

gevallen gerealiseerd kunnen worden.  

We volgen grotendeels de visie van Heel de Heuvelrug. 

Gekozen is voor de poorten omdat we willen toewerken 

naar een structuur die voor de hele provincie Utrecht geldt 

en bovendien aansluit bij de omliggende provincies. Het 

gaat om een geleidelijk proces van harmonisering op 

langere termijn.  

Met gemeenten, gebiedspartners, en op initiatief van 

ondernemers gaan we in gesprek over de invulling van de 

poorten. Uiteraard wordt daarbij gekeken naar de 

benodigde faciliteiten en infrastructuur die bij de status van 

een poort horen. In de bijlage van de visie zijn de 

verschillen met de Heel de Heuvelrug-visie terug te vinden. 

65 Gemeente Baarn Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De term groene entree vervangt u door Toeristisch 

Overstap Punt (TOP). Ook geeft u een nieuwe aanvulling 

aan een groene entree / TOP. Onduidelijk is op welke 

manier dit gewijzigde standpunt van de provincie tot 

We werken op termijn toe naar een structuur die voor de 

hele provincie Utrecht geldt en bovendien aansluit bij de 

omliggende provincies. De definities van de groene entrees 

en TOP’s liggen dichtbij elkaar.  
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stand is gekomen en wat daartoe de noodzaak was. De provincie is (mede)verantwoordelijk voor de uniforme 

uitstraling van de poorten en de TOP’s, waarmee overigens 

niet gezegd is dat de provincie overal cofinanciering biedt.  

66 Gemeente Baarn Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Ook missen wij de link met de visie Heel de Heuvelrug. 

Wij zien in uw visie een nieuwe zonering verschijnen die 

afwijkt van de voorgaande zonering, zonder dat hier 

enige inhoudelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt. 

De visie Heel de Heuvelrug is voor het overgrote deel 

overgenomen, maar op enkele punten wordt afgeweken.  

Ook aan de zonering liggen dezelfde gedachten ten 

grondslag. Realisatie van Poorten en TOP’s zal zorgen voor 

een concentratie van het recreatieve gebruik, waardoor de 

rest van de Heuvelrug ‘automatisch’ rustiger blijft. Met de 

locatiekeuze van de poorten en TOP’s wordt zo een 

zonering bereikt in drukkere en meer rustige gebieden. Zo 

ontstaat een zonering die op hoofdlijnen aansluit bij de 

gedetailleerder uitgewerkte zonering in Heel de Heuvelrug. 

67 Gemeente Baarn Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Uw ambitie voor 2020 kenmerkt zich door een 

recreatieve hoofdstructuur. Binnen deze structuur 

onderscheidt u poorten; poorten met een 

bovenregionaal bereik, poorten met een regionaal 

bereik en Toeristische Overstap Punten. De structuur 

zorgt voor een zonering van het gebied. Wij zijn 

verbaasd over deze ambitie en de uitwerking ervan. De 

wijze waarop u nu poorten onderscheidt doet geen 

recht aan de vastgestelde visie Heel de Heuvelrug, 

terwijl dit vigerend beleid is waartoe de provincie het 

initiatief heeft genomen.  

De visie Heel de Heuvelrug is voor het overgrote deel 

overgenomen. Bij de visie is een bijlage gevoegd waarin is 

aangegeven waar wordt afgeweken en waarom.  

N.a.v. de reacties op de ontwerpvisie is besloten om het 

verschil tussen regionale en bovenregionale poorten te 

laten vervallen. 

Voor wat betreft de zonering zie hierboven, bij punt 65.  

68 Gemeente Baarn Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De benaming en randvoorwaarden van een 

'bovenregionale poort' vinden wij arbitrair en doen 

geen recht aan de vastgestelde visie Heel de Heuvelrug. 

Bovendien vragen wij ons af hoe u tot de 

randvoorwaarden bent gekomen. 

N.a.v. de reacties op de ontwerpvisie is besloten om het 

verschil tussen regionale en bovenregionale poorten te 

laten vervallen. 

 

69 Gemeente Baarn Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Zowel Kasteel Groeneveld als paleis Soestdijk zijn tot op 

heden elk benoemd als poort. Wij gaan er dan ook 

vanuit dat beide locaties als poort blijven aangemerkt. 

Beide locaties worden aangemerkt als poort. 
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70 Gemeente Baarn Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Lage Vuursche is een belangrijk recreatief gebied. In de 

visie Heel de Heuvelrug zijn meerdere ambities voor 

Lage Vuursche benoemd, onder meer de poortfunctie. 

In uw visie recreatie en toerisme 2020 noemt u Lage 

Vuursche niet. U neemt geen enkele verantwoordelijk-

heid ten aanzien van recreatie in en om Lage Vuursche. 

Wij willen vasthouden aan de vastgestelde visie Heel de 

Heuvelrug en de daarin genoemde ambities en wijzen 

de nieuwe koers van de hand. 

In afwijking van Heel de Heuvelrug is de keuze gemaakt om 

Lage Vuursche niet als poort op te nemen. Dit is een 

bewuste keuze vanwege de huidige drukte, die het 

onwenselijk maakt om de aantrekkende werking op 

bezoekers verder te vergroten. De infrastructuur rondom 

Lage Vuursche is hier niet op berekend. Natuurlijk is Lage 

Vuursche wel een belangrijk attractiepunt, en staat het ook 

als zodanig op de kaart. 

 

71 Gemeente Baarn Rol provincie In de visie recreatie en toerisme 2020 introduceert u 

een aantal nieuwe zaken, zoals de eerder genoemde 

TOP’s en bovenregionale poorten zonder dat u aangeeft 

welke verantwoordelijkheid u als provincie neemt. U 

geeft bijvoorbeeld niet aan welke ideeën u heeft om de 

infrastructuur te regelen. Kunt u aangeven wat de regio 

kan verwachten?  

De provincie neemt een stimulerende en faciliterende rol 

bij de verdere ontwikkeling van de poorten. In hoofdstuk 4 

is aangegeven welke rollen en taken de provincie heeft. 

72 Gemeente Baarn Algemeen Wij vinden het van belang onze reactie te geven op deze 

concept visie en rekenen erop dat onze input 

meegenomen wordt. Hierbij is het van belang te weten 

welke status deze visie heeft. Enerzijds wordt deze visie 

als discussiestuk gepositioneerd, anderzijds hebben wij 

begrepen dat het voorstel al twee maal in uw college 

behandeld is en ook al is besproken met de 

Statenfracties. 

Dit is een concept visie waarop we reacties hebben 

gevraagd, per brief dan wel in werksessies of onderling 

overleg. We hebben alle reacties die zijn binnengekomen 

behandeld en waar nodig de visie aangepast.  

Gezien het (politieke) belang van de concept visie is deze 

inderdaad reeds besproken met het college en met de 

statenfracties. Opmerkingen hiervandaan hebben wij zo 

ook mee kunnen nemen. 

73 Gemeente Baarn Algemeen Tevens willen wij u erop wijzen dat wij niet zijn 

uitgenodigd voor de door u georganiseerde werksessies. 

Vooral gebiedspartijen hebben een uitnodiging 

ontvangen en slechts enkele gemeenten. Wij hopen dat 

dit op een misverstand berust en dat alle betrokken 

gemeenten alsnog de kans krijgen om hun visie kenbaar 

te maken. 

U bent uitgenodigd voor de sessie van 12 januari.  

 

 

74 Gemeente Baarn Samenwerking Wij beseffen dat de komende jaren in het licht zullen Wij zijn van harte met u eens dat de toeristisch-recreatieve 
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staan van bezuinigingen, niet alleen bij u maar ook bij 

ons. Dit betekent echter niet dat u als provincie de 

gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden op het 

gebied van recreatie en toerisme alleen bij gemeenten, 

ondernemers en gebiedspartners kan neerleggen. Juist 

door de samenwerking tussen provincie, gemeenten en 

ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme 

zijn we met elkaar in staat om dit beleidsterrein te 

stimuleren. 

sector in Utrecht gebaat is bij een goede samenwerking 

tussen provincie, gemeenten en ondernemers. De huidige 

bezuinigingen en een herbezinning op de rol van de 

provincie zorgen er echter voor dat een wijziging optreedt 

in de taken en verantwoordelijkheden van de provincie. 

Graag blijven we met u in gesprek over de stimulering van 

dit beleidsterrein. 

 

 

75 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Natuur en recreatie In uw visie komt naar voren dat recreatie en toerisme 

nauw verbonden is met andere sectoren: bijv. natuur, 

landschap en mobiliteit. De opvattingen die in uw visie 

zijn opgenomen over genoemde sectoren vragen een 

verandering van perspectief bij die sectoren. Wij 

benadrukken met klem dat zonder een visieverandering 

bij bijvoorbeeld natuur (regelgeving Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS)) en landschap veel doelstellingen 

uit uw visie niet bereikt kunnen worden. 

Akkoord, in paragraaf 4.3 is een toevoeging gedaan waarin 

expliciet wordt aangegeven dat het noodzakelijk is om de 

ruimtelijke regelgeving aan te passen. 

In het kader van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, 

die voor dit onderwerp leidend is, wordt dit onderwerp 

nader uitgewerkt.  

76 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Natuur en recreatie U streeft naar natuurwinst in combinatie met meer 

mogelijkheden voor recreatie en toerisme. U wilt 

hiertoe een ruimtelijk instrumentarium inzetten dat alle 

belangen via maatwerkoplossingen afweegt. U wilt dat 

ondernemers meer bijdragen aan het behoud van de 

kwaliteit van het landschap. Wij benadrukken dat er dan 

meer mogelijk moet zijn in en rond de EHS en zouden 

graag zien dat u in uw visie ambitieuzer en concreter 

wordt hoe u dat denkt te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld 

betekenen dat investeringen in de 

recreatiebedrijvigheid niet altijd natuurwinst opleveren. 

Investeringen in de recreatiebedrijvigheid hoeven niet altijd 

natuurwinst op te leveren. In het kader van de Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie, die voor dit onderwerp leidend 

is, wordt dit onderwerp nader uitgewerkt. In de visie 

Recreatie en Toerisme zijn de teksten in par. 4.3 

aangescherpt. 

77 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Uitvoering 

Rol provincie 

Organisatie 

Uw visie omvat veel ambities. Vanzelfsprekend is het 

belangrijk om ook in deze tijden van bezuinigingen 

ambities te hebben. Het huidig financieel klimaat vraagt 

Er is een uitvoeringsplan 2012 toegevoegd aan de visie. 

Daarin wordt aangegeven welke financiële middelen de 

provincie in zet voor realisatie van deze visie.  
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eveneens om scherpe keuzes en financiële onderbou-

wingen. Dat missen wij in de conceptvisie. Pas wanneer 

de uitvoeringsagenda, de financiële onderbouwing en 

de toekomstige organisatie en beheer van het 

recreatieaanbod in de provincie gereed zijn, wordt 

duidelijk waar u voor kiest. Wij vragen u in deze fase al 

een doorkijk te geven naar financiën, uitvoering en 

organisatie en beheer en deze in uw visie op te nemen. 

Het deel dat zich richt op beheer en onderhoud is hier niet 

in opgenomen. Dit wordt behandeld in samenhang met de 

discussie over de toekomst van de recreatieschappen, die 

pas wordt afgerond na de verwachte vaststelling van deze 

visie.  

 

78 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Ondersteuning 

ondernemers 

De sector toerisme wordt nauwelijks uitgewerkt, 

hoewel wel cijfermatig het belang wordt aangetoond. 

Met name voor dagrecreanten en zakelijk toeristen. De 

in de visie gepresenteerde resultaten in de Leefstijlatlas 

zijn interessant voor inzicht in de behoeftes van 

inwoners. Het is voor het bedrijfsleven daarnaast ook 

interessant om een dergelijke exercitie uit te voeren 

voor bezoekers, toeristen en zakelijk toeristen. Deze 

informatie kan gebruikt worden om gericht innovatie in 

de sector te stimuleren. 

Het is inderdaad interessant om een dergelijke analyse uit 

te voeren voor bezoekers en (zakelijke) toeristen. We 

denken het meeste resultaat te kunnen behalen door focus 

aan te brengen op leefstijlanalyses en –toepassingen van de 

dagtochtenmarkt van inwoners, omdat inwoners in deze 

regio goed zijn voor 60% van alle dagtochten. 

 

79 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Zakelijk toerisme Zakelijk toerisme is belangrijk. In de visie wordt het 

concept zakelijk toerisme en de relatie met 

economische ontwikkeling echter niet beleidsmatig 

uitgewerkt. Een nadere uitwerking is nodig, zeker in 

relatie met economie en kennisregio’s (Food Valley!) en 

de rol van de provincie.  

In het uitvoeringsplan 2012 is het thema zakelijk toerisme 

verder uitgewerkt. 

80 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

In 2009 is de visie “Heel de Heuvelrug” vastgesteld. Wij 

vragen u met klem deze visie niet los te laten maar 

daarop voort te bouwen. Deze visie is nog altijd actueel 

en de uitvoering ervan is nog lang niet gereed. De in de 

visie opgenomen zonering is vanwege gedegen gronden 

tot stand gekomen. Op het gebied van poorten en 

groene entrees slaat u een nieuwe weg in. Het aantal 

regionale poorten wilt u uitbreiden, sommige poorten 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om sterk af te wijken 

van de richting die we zijn opgegaan met Heel de 

Heuvelrug. De zoneringsgedachte uit deze visie is 

overgenomen.  

Met de keuze van de poorten en de TOP’s willen we 

toewerken naar een structuur die voor de hele provincie 

Utrecht geldt en bovendien aansluit bij de omliggende 

provincies. 
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worden opgewaardeerd tot bovenregionale poorten, 

terwijl de term groene entree vervangen wordt door 

Toeristisch Overstap Punt (TOP). Onduidelijk is op welke 

manier dit gewijzigde standpunt van de provincie tot 

stand is gekomen.  

N.a.v. de reacties op de ontwerpvisie is besloten om het 

verschil tussen regionale en bovenregionale poorten te 

laten vervallen. In de bijlage van de visie zijn de verschillen 

met de Heel de Heuvelrug-visie terug te vinden. 

 

81 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Wij zijn van mening dat de faciliteiten die bij de status 

van een poort horen niet overal aanwezig zijn, en het 

ook de vraag is of deze inpasbaar zijn.  

Met gemeenten, gebiedspartners, en op initiatief van 

ondernemers gaan we in gesprek over de invulling van de 

poorten. Uiteraard wordt daarbij gekeken naar de 

benodigde faciliteiten en infrastructuur die bij de status van 

een poort horen. 

82 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Promotie De (nieuwe) zonering van de Recreatieve 

Hoofdstructuur, de EHS en de Grebbelinie gaat alleen 

werken als toeristen en recreanten die informatie 

hebben. In uw visie neemt u het standpunt in dat 

regionale promotie geen provinciale kerntaak meer is. 

Wij maken ons zorgen over het feit dat u zich volledig 

wil terugtrekken uit de marketing en informatie-

voorziening van provinciale aangelegenheden. Het 

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en bijvoorbeeld het 

Rijksmonument de Grebbelinie, met alle voorzieningen 

die uit publiek geld zijn betaald, dreigen het best 

bewaarde geheim van Nederland te worden. Zonering is 

niet een kaart, het heeft praktische consequenties. 

Informatievoorziening voor toeristen en recreanten 

hoort daar bij. 

Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord 2011-2015 bouwt 

de provincie Utrecht haar taken voor het thema 

gebiedsmarketing en –promotie af. De coalitie vindt 

gebiedsmarketing en -promotie een taak voor 

marktpartijen.  

Wij begrijpen u reactie en gaan bekijken of in het kader van 

de informatievoorziening over het recreatieve 

hoofdnetwerk en poorten een beperkt budget kan worden 

vrijgemaakt. 

In de programma’s van de gebiedscommissie Oost krijgen 

de poorten en TOP’s ook een vervolg. Dit zal leiden tot 

concrete projecten en uitvoering, zie verder het 

uitvoeringsplan 2012. 

 

 

83 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Promotie Binnen de promotie van de Utrechtse Heuvelrug is er de 

afgelopen jaren veel samenwerking ontstaan tussen de 

lokale VVV’s onderling én het promotieteam en 

ondernemers. De Utrechtse Heuvelrug is op weg een 

sterk merk te worden. Het is in onze ogen te vroeg de 

regionale promotie als provincie los te laten. Er is veel 

bereikt, maar het nu overlaten aan marktpartijen en 

Wij zijn van harte met u eens dat de toeristisch-recreatieve 

sector in Utrecht gebaat is bij een goede samenwerking 

tussen provincie, gemeenten en ondernemers. De huidige 

bezuinigingen en een herbezinning op de rol van de 

provincie zorgen er echter voor dat een wijziging optreedt 

in de taken en verantwoordelijkheden van de provincie. 

Graag blijven we met u in gesprek over de stimulering van 
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gemeenten is te vroeg. Een derde overkoepelende partij 

is nodig. Zeker in relatie met UtrechtYourWay.nl is dit 

bij uitstek een rol voor de Provincie Utrecht. 

dit beleidsterrein. 

 

84 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Financiering Een interessante discussie is het zoeken naar nieuwe 

private financiering voor zaken die voorheen 100% uit 

publiek geld werden betaald. Deze discussie zou een 

algemene maatschappelijke discussie moeten zijn. Met 

de huidige en toekomstige middelen kunnen de voor 

het gebied en de ondernemers in de toeristische sector 

zo belangrijke wandel, fiets en ruiterpaden en 

recreatieterreinen niet meer worden onderhouden. Er 

zullen op korte termijn keuzes moeten worden 

gemaakt. Welke gebieden blijven gratis om te 

bewandelen, voor welke moet een kaartje worden 

betaald, welke worden voor het publiek afgesloten? Wij 

zijn van mening dat uw rol binnen dit onderwerp niet 

helder is en zijn benieuwd wat gaat u ondernemen om 

deze vernieuwende financieringsstructuren van de 

grond te krijgen. 

Wij zijn het met u eens dat de discussie over financiering 

een bredere maatschappelijke discussie zou moeten zijn. 

Daarnaast spelen politieke overtuigingen uiteraard een rol 

bij de toegankelijkheid van natuurgebieden.  

Begin 2012 starten wij een verkenning naar de kansen om 

meer private middelen aan te trekken voor o.a. beheer en 

onderhoud. Vanzelfsprekend blijft er na dit onderzoek een 

rol voor de provincie bij het van de grond krijgen van deze 

vernieuwende financieringsstructuren.  

 

 

 

85 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Natuur en recreatie 

Binnen Rhenen ligt de Poort Kwintelooijen. Al jaren lang 

proberen we gezamenlijk de ontwikkeling van de poort 

van de grond te krijgen. Kwintelooijen is het 

praktijkvoorbeeld van hoe de ambitie voor het 

ontwikkelen van een poort, regelgeving voor de 

Ecologische Hoofdstructuur, ontsluitingsmogelijkheden 

en mobiliteit in het algemeen met elkaar kunnen 

conflicteren. Het wordt dan ook een uitdaging om met 

betrekking tot de poort Kwintelooijen uw vernieuwde 

visie op onder andere natuur en landschap in de praktijk 

te brengen. 

De provincie ziet dezelfde uitdaging en blijft meewerken 

aan de ontwikkeling van poort Kwintelooijen. 

 

 

86 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Naast de bestaande poort Kwintelooijen heeft u een 

bovenregionale poort voorzien op de Grebbeberg. Wij 

De poort bij de Grebbeberg / Ouwehands Dierenpark ligt op 

een bijzondere plek. Komende vanuit het zuiden of oosten 
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zijn benieuwd naar de achterliggende visie van deze 

keuze. De Grebbeberg functioneert door de 

aanwezigheid van Ouwehands Dierenpark al als 

regionale poort. Qua voorzieningenniveau, bijvoorbeeld 

op het terrein van parkeren en mobiliteit in het 

algemeen blijft het gebied een groot probleem. Verder 

vragen wij uw aandacht voor het feit dat een 

grootschalige poort niet past bij het karakter van een 

oorlogsmonument, waar stilte en rust gepast en 

gewenst zijn. Het is belangrijk deze twee uiteenlopende 

belangen niet uit het oog te verliezen. Wij gaan graag 

met u in gesprek om verder over dit onderwerp van 

gedachten te wisselen. 

is het een markant entreepunt van de Utrechtse Heuvelrug 

door de goed zichtbare hoogteverschillen. Bovendien heeft 

de poort reeds een regionale betekenis.  

 

Uit de gevoerde discussie met gemeente en partners blijkt 

echter dat een poort op deze locatie voor de komende 

jaren geen draagvlak kent en onwenselijk is. De 

poortfunctie is daarom vervallen. 

  

87 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Fort aan de Buursteeg, onderdeel van het 

Rijksmonument de Grebbelinie op de grens van 

Veenendaal en Renswoude, heeft u aangeduid als 

mogelijke regionale poort. Uiteraard kunnen wij ons 

vinden in deze toewijzing. Wij hopen dat de provincie 

ook in de toekomst het belang van dit project blijft 

onderschrijven en in tijden van bezuiniging financieel 

blijft ondersteunen. Alleen op deze manier kan het fort 

ontwikkeld worden tot een toeristisch-recreatieve 

trekpleister in samenhang met de cultuurhistorische, 

landschappelijke en natuurwaarden van dit gebied. 

 

De provincie blijft bij het project betrokken omdat het gaat 

om erfgoed en een poortfunctie die binnen het recreatieve 

hoofdnetwerk ligt.  

 

 

 

  

88 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Binnenstedelijk 

toerisme 

Uit de Monitor 2010 blijkt dat tweederde van de totale 

bestedingen tijdens dagtochten in de provincie Utrecht 

(inclusief de tijdens de dagtocht gedane 

winkelaankopen) wordt gedaan bij de meer 

(binnen)stedelijk georiënteerde vormen van vermaak. 

Wij vinden het daarom jammer dat u nauwelijks ingaat 

op deze vormen van vermaak. Veenendaal is winkelstad 

Wij onderschrijven het belang van winkelen, cultuur en 

evenementen op toeristisch vlak. Zeker Veenendaal heeft 

zich op dit vlak sterk ontwikkeld. We zijn echter van mening 

dat de promotie hiervan een taak van de gemeente en 

marktpartijen is en dat hier geen rol is voor de provincie.  

Het ondersteunen van binnenstedelijke winkelgebieden is 

voor de provincie nooit een aandachtsveld geweest, en in 
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van de regio. Daarnaast vinden veel activiteiten plaats 

op het gebied van cultuur, evenementen en uitgaan. Wij 

hopen dat u het belang van deze vormen van recreatie 

onderschrijft en zijn benieuwd wat uw visie hierop is. 

deze tijd van bezuinigingen ligt het niet voor de hand om 

hiermee te starten.  

 

89 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Uitvoering 

Rol provincie 

Met uw visie beantwoordt u de ‘wat-vraag’ rond 

recreatie en toerisme en uw rol en taak daarbij. U geeft 

aan dat na uw visie de financieringsconstructies aan bod 

komen en vervolgens de toekomstige organisatie en 

beheer van het recreatieaanbod in de provincie. Wij 

vragen u in deze fase al meer inzicht te geven in 

financiële uitgangspunten, uitvoering en organisatie en 

beheer en deze in uw visie op te nemen 

De provincie vindt het belangrijk om eerst goed in beeld te 

brengen wat het huidige aanbod is en wat de toekomstige 

trends en behoeftes te zijn. Daarvoor is deze visie bedoeld. 

Op deze manier kan een onderbouwde discussie worden 

gevoerd over wat er zou moeten gebeuren, en vervolgens 

wie daar dan voor verantwoordelijk is.  

We onderschrijven overigens dat de ‘wat’, ‘hoe’ en ‘wie’-

vraag in samenhang moet worden verkend. In de 

uitvoeringsprogramma geven we aan welk budget 

beschikbaar is voor de onderdelen van de visie en wanneer 

uitvoering is voorzien.  

90 Gemeente Veenendaal, 

Renswoude en Rhenen 

Rol provincie 

Uitvoering 

Samenwerking 

 

Wij beseffen dat de komende jaren in het licht zullen 

staan van bezuinigingen, niet alleen bij de provincie, 

maar ook bij de gemeenten. Dit betekent echter niet 

dat de provincie de gezamenlijke taken en 

verantwoordelijkheden op het gebied van recreatie en 

toerisme bij gemeenten, ondernemers en 

gebiedspartners alleen kan neerleggen. Alleen 

gezamenlijk kunnen we de regionale opgaven en 

uitdagingen aan. Wij rekenen op uw steun en vernemen 

graag uw reactie op onze input. 

De provincie is (mede)verantwoordelijk voor de versterking 

van het recreatieve hoofdnetwerk, de poorten en TOP’s, 

het erfgoed. Daarbij onderschrijven we het belang van een 

goede samenwerking met ondernemers en 

gebiedspartners.  

91 Gemeente IJsselstein Visie Wij kunnen ons goed vinden in de ambities 

geformuleerd in par. 1.5. Wat ons opvalt is dat wanneer 

u aangeeft deze ambities samen met maatschappelijke 

partners in te willen vullen, de derde ambitie vrij 

eenzijdig is geformuleerd.  

Akkoord, de ambitie is tekstueel aangepast:  

De toeristisch-recreatieve sector draagt bij aan de 

provinciale taak van versterking van kwetsbare natuur, 

aantrekkelijk landschap en waardevol erfgoed. 

 

92 Gemeente IJsselstein Recreatief 

Hoofdnetwerk  

U geeft aan dat u zich wil inzetten voor een aantal 

bovenlokaal verzorgende functies en recreatieve 

Met bovenlokale verzorgende functies bedoelen we 

functies met een groter bereik dan alleen de bewoners van 
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Rol provincie netwerken. Wat verstaat u onder bovenlokaal 

verzorgende functies en voor welke functies en 

recreatieve routenetwerken gaat u zich inzetten en op 

welke wijze krijgt u inzet vorm? 

de eigen gemeente. De provincie is (mede)verantwoordelijk 

voor de onderdelen van het recreatieve hoofdnetwerk, de 

poorten, TOP’s en het erfgoed. 

 

93 Gemeente IJsselstein Rol provincie U geeft aan dat u de gewenste ontwikkelingen wil 

aanjagen en stimuleren. Wat zijn de gewenste 

ontwikkelingen en op welke wijze gaat u deze 

stimulerings- en aanjaagfunctie vervullen? 

De gewenste ontwikkelingen sluiten aan bij de ambities 

(hoofdstuk 1) en de inhoudelijke doelstellingen uit 

hoofdstuk 4. In par. 5.2 is specifieker opgenomen op welke 

wijze de provincie haar stimulerende rol voor ondernemers 

wil invullen.  

94 Gemeente IJsselstein Promotie U geeft aan van mening te zijn dat de promotie van 

bestemmingsgebieden primair een taak van de 

toeristisch-recreatieve sector en gemeenten is. Vanaf 

2013 levert u hieraan geen bijdrage meer. Welke 

motivatie zit hierachter? En betekent dit ook dat wij niet 

langer gebonden zijn aan de door u geformuleerde 

bestemmingsgebieden.  

In 2013 en 2014 bouwen we de bijdrage voor het thema 

gebiedsgerichte marketing en –promotie af en dan is er 

beperkt nog budget. In het uitvoeringsprogramma geven 

we aan hoe we dit willen doen. Achterliggende reden, zoals 

ook het Coalitieakkoord 2011-2015 aangeeft, is dat we dit 

geen provinciale taak vinden. 

95 Gemeente IJsselstein Visie In hoofdstuk 4 formuleert u nieuwe ambities die niet 

direct aansluiten bij de in hoofdstuk 1 geformuleerde 

ambities.  

In hoofdstuk 1 worden drie globalere ambities genoemd 

voor de toeristisch-recreatieve sector in 2020. Deze 

ambities hebben betrekking op zowel ‘hoe’, ‘wie’ als ‘wat’.  

De doelen uit hoofdstuk 4 zijn specifiek voor de ‘wat’-vraag 

waarover deze visie gaat.  

96 Gemeente IJsselstein Recreatie om de Stad 

Financiering 

 

U ziet in het gebied ten noorden van IJsselstein een 

opgave voor een recreatief groengebied en een 

zoekgebied voor uitbreiding van wandelen, fietsen en 

zwemwater. Dit gebied is aangewezen in het kader van 

het project Recreatie om de Stad. Voor dit project zijn 

echter nauwelijks financiële middelen aanwezig. Dit zien 

wij graag terug in de visie. Nu lijkt het alsof u een visie 

ontwikkelt en er van uitgaat dat gemeenten en 

maatschappelijke partners deze visie gaan uitvoeren 

zonder dat u daar middelen tegenover stelt.  

De vraag is of we de oude ambities overeind kunnen 

houden met de afname van de financiële middelen. De 

financiële opbrengsten van een horecagelegenheid of 

recreatiebedrijf zijn niet dermate groot dat hieruit een 

grote structurele bijdrage te verwachten is aan de kosten 

van beheer en onderhoud. 

Ook de provincie is dus op zoek naar financieringsbronnen 

en/of efficiëntere vormen van beheer. Dit wordt in 2012 

uitgezocht i.k.v. de herijking van de RodS-opgave. 
 

97 Gemeente IJsselstein Natuur en recreatie Hoe verhoudt de tekst onder paragraaf 4.3 over de EHS Het Akkoord van Utrecht vormt het uitgangspunt en het 
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zich tot het Akkoord van Utrecht? wordt verder uitgewerkt in de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie (PRS). Het blijft ons doel om op een slimme 

manier recreatie- en natuurwinst te behalen. In de 

uitvoeringsagenda wordt dit als belangrijk project 

opgevoerd en nader uitgewerkt. 

98 Gemeente IJsselstein Visie We begrijpen dat de haalbaarheid wellicht in fase 2 nog 

aan de orde komt, maar ons inziens zouden er ook in de 

visie meer keuzes gemaakt kunnen worden die 

aansluiten bij de ambities zoals geformuleerd in 

hoofdstuk 1.  

Wij zijn van mening dat de keuzes aansluiten bij onze 

ambities. 

99 Gemeente IJsselstein Rol provincie In de samenvattende tabel in hoofdstuk 4 ziet u uzelf 

niet als partij, dit verbaast ons.  

De provincie heeft inderdaad een rol, dit is toegevoegd aan 

de tabel.  

100 Gemeente IJsselstein Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Gelet op de toename van het aantal inwoners aan de 

westkant zou er voor dit gebied meer aandacht moeten 

zijn. Met een plek onder ‘overig Utrecht’ wordt het 

gebied tekort gedaan. Daarnaast spreekt u over het 

Groene Hart. Onze voorkeur gaat uit naar een indeling 

van IJsselstein bij het gebied waar ook Lopik, Montfoort 

en Oudewater toe behoren. Wees in ieder geval 

eenduidig met de gebiedsaanwijzingen.  

De provincie heeft gekozen voor twee toeristische 

bestemmingsgebieden: het Groene Hart en de Utrechtse 

Heuvelrug. Vanuit het perspectief van heel Nederland zijn 

dit sterke toeristische merknamen. Op een lager 

schaalniveau zijn er ook recreatieve regio’s: de Kromme 

Rijnstreek, de Utrechtse Waarden, Vecht en Plassen en de 

Vallei.  

101 Gemeente IJsselstein Visie U geeft op pagina 26 aan dat de visie de ‘wat’-vraag 

beantwoordt. Op pagina 14 gaat u ook in op de ‘hoe’-

vraag. Hierover wordt geen verdere toelichting 

gegeven. Overigens zijn wij van mening dat de visie een 

stuk helderder wordt als vooraan in het stuk 

aangegeven wordt dat de ‘wat’-vraag in een later 

stadium aan de orde komt.  

Dank voor deze suggestie, we hebben een paragraaf in het 

eerste hoofdstuk toegevoegd (1.2) waarin we opnemen hoe 

de verschillende stappen / vragen zich tot elkaar 

verhouden. 

102 Gemeente IJsselstein Rol provincie In hoofdstuk 5 formuleert u meer ambities, voor het 

bedrijfsleven, met een beperkte rol voor de provincie. 

Wij zijn benieuwd hoe u hieraan uitvoering gaat geven. 

Wij maken ons zorgen over de grote hoeveelheden 

ambities die geformuleerd worden. Hiermee worden 

Ons toekomstbeeld bevat deze ambities omdat we richting 

willen geven aan de ontwikkeling van de toeristisch-

recreatieve sector tot 2020. Wij zijn afhankelijk van het 

bedrijfsleven om bij te dragen aan deze ambities. 

Overigens is ons algemene beeld dat we, gezien de 
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verwachtingen gewekt bij maatschappelijke partners en 

het bedrijfsleven. Het zou jammer zijn als bij het 

opstellen van de uitvoeringsagenda deze ambities al 

weer bijgesteld moeten worden.  

financiële situatie, in de komende jaren meer 

terughoudend zijn met nieuwe ontwikkelingen dan de 

afgelopen periode. Naar onze mening komt dit terug in de 

keuzes die we in de visie maken.  

103 Gemeente IJsselstein Rol provincie U geeft het stuk als ondertitel ‘rol en taak provincie 

Utrecht’. Een uitwerking van hoe u uw rol en taak ziet, 

blijft in de visie uitermate vaag. U noemt stimuleren, 

faciliteren en maatwerk. Welke rol u hierbij precies voor 

de provincie ziet wordt niet duidelijk.  

In het aangepaste hoofdstuk 4 worden de rollen en taken 

van de provincie verder uitgewerkt. Het uitvoeringsplan 

20212 maakt dit op projectniveau duidelijk. 

104 Gemeente Houten Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Gemeente Houten maakt zich sterk voor recreatieve 

ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk en zet zich 

in voor behoud en ontwikkeling van de Hollandse 

Waterlinie. Hierin werken wij samen met de provincie 

en anderen. Beide ontwikkelingen hebben potentieel 

voor versterking van de recreatiemogelijkheden van de 

provincie. Dit is naar ons idee in de visie onvoldoende 

belicht. Voorbeelden zijn het Linietransferium, 

ontwikkeling fort Honswijk, recreatie binnen de 

verbrede landbouw etc. 

Als provincie zijn we ook enthousiast over de recreatieve 

ontwikkeling bij het Eiland van Schalkwijk en het 

streektransferium Linieland. We nemen Recreatiegebied 

Tull en ’t Waal op als Poort en het streektransferium als 

TOP. 

 

 

105 Gemeente Houten Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Kromme Rijnstreek kent een sterke streekidentiteit. 

Deze sterke streekidentiteit komt onvoldoende terug in 

de recreatievisie met de volgende aspecten: beleving 

van cultuurhistorie en landschap (Nieuwe Hollandse 

Waterlinie en Nationaal Landschap Rivierengebied), 

promotieplan Kromme Rijnstreek met als eerste 

resultaat oprichting VVV Kromme Rijnstreek. 

De Kromme Rijn heeft inderdaad een sterke streekidentiteit 

en het is goed dat de gezamenlijke promotie vorm krijgt. 

We hebben de Kromme Rijnstreek aangeduid als 

recreatieve regio. In deze visie gaan we niet gedetailleerd in 

op de toekomstige ontwikkeling van de streek, de 

bestaande visie blijft grotendeels van kracht.  

 

106 Gemeente Houten Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Wij zien in de Kromme Rijnstreek nog veel 

barrièrewerking voor goede recreatieve ontsluiting 

vanuit de stedelijke omgeving, met name de stad 

Utrecht; concreet: spoorlijn Utrecht-Arnhem, A12, A27. 

Aandacht voor oplossing van deze barrières zien wij 

onvoldoende terug in de visie. 

Het verminderen van de barrièrewerking van 

hoofdinfrastructuur is van groot belang. We benoemen dit 

in par. 4.2. De provincie heeft vooral een rol bij de 

bereikbaarheid van poorten en het samenhangend netwerk 

van routes van het recreatieve hoofdnetwerk.  
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107 Gemeente Houten Planologische 

mogelijkheden 

Organisatie 

Verruiming planologische mogelijkheden ten behoeve 

van recreatie vinden wij een goede insteek, maar vergt 

wel een sterke regierol vanuit onafhankelijke 

gebiedsregisseur, wie kan die taak voor de Kromme 

Rijnstreek op zich nemen met het verdwijnen van het 

Streekhuis Kromme Rijn? Dit pleit voor een aparte 

gebiedsregisseur binnen het op te richten 

Programmabureau Oost. 

We zoeken hier in overleg met u in de toekomst een 

oplossing voor.  

 

108 Gemeente Houten Organisatie Betrekken van ondernemers vinden wij een goede 

insteek, maar ook hierbij geldt dat er een 

gebiedsregisseur moet zijn die kansen kan verbinden. 

Zie punt 107. 

109 Gemeente Houten Natuur en recreatie 

Rol provincie 

Knelpunt Natuur – Recreatie; wensen voor recreatieve 

verbindingen lopen soms vast op natuurwaarden. Vaak 

wordt onvoldoende gekeken naar alternatieven; ook 

hier is een regierol gewenst; hoe wordt deze ingevuld? 

In het uitvoeringsplan 2012 wordt dit thema concreet 

opgepakt. We verkennen momenteel de mogelijkheden van 

een gebiedsaanpak met verevening van natuur - recreatie 

op een hoger schaalniveau. Maatschappelijke partners als 

Recron, Natuur en Milieu Utrecht, diverse 

natuurbeheerders en Recreatie Midden Nederland willen 

hier ook in samenwerken. 

 

110 Gemeente Houten Zakelijk toerisme Het thema zakelijk toerisme is naar ons idee nu te sterk 

gericht op het herontwikkelen van cultureel erfgoed. 

Meer aandacht voor het netwerk zakelijk toerisme en 

de betreffende ondernemers bieden kansen voor 

versterking van het potentieel van deze sector binnen 

de provincie. 

De provincie neemt verantwoordelijkheid voor het culturele 

erfgoed en is op zoek naar goede invullingen en dragers.  

We onderschrijven de potentie van het zakelijk toerisme.  

De provincie werkt dit afzonderlijk uit in een beleidsplan.  

111 Gemeente Woerden Visie De gestelde doelen (par. 1.5) lijken ons niet erg 

realistisch (niet haalbaar).  

Ons toekomstbeeld bevat deze ambities omdat we richting 

willen geven aan de ontwikkeling van de toeristisch-

recreatieve sector tot 2020.  

112 Gemeente Woerden Visie 

Rol provincie 

Het komt op ons niet helder over hoe u 3 doelen 

beschrijft, vervolgens 4 rollen (en subrollen) 

onderscheidt, in par. 3.2 een aantal taken noemt die u 

als provincie op zich wilt nemen en later 4 thematische 

De ambities geven de lange termijn ontwikkelingsrichting 

van de toeristisch recreatieve sector weer.  

De opgaven geven concreet weer welke vraagstukken de 

komende periode onze aandacht vragen. Daarbij kan de 
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opgaven die bovendien gebiedsgericht zijn. Wij missen 

in de visie focus; waar richt de provincie zich op en wat 

zijn daarbij de afwegingen? 

provincie verschillende rollen hebben. Deze zijn in de visie 

explicieter toegelicht in hoofdstuk 4.  

113 Gemeente Woerden Visie Wat bedoelt u concreet onder het kopje ‘Verbinding 

met economie’, wat wordt bedoeld met ‘variatie’, wat 

wordt hier onderscheiden? 

We leggen de verbinding met het beleidsveld economie 

gezien het economische belang van de sector. Een variatie 

aan toeristisch-recreatieve activiteiten zorgt ervoor dat er 

voor elk wat wils is.  

114 Gemeente Woerden Natuur en recreatie Onder kopje ‘Verbinding met natuur’. U spreekt over 

spanning tussen natuur en recreatie; hoe ziet u concreet 

een natuurwinst in combinatie met meer mogelijkheden 

voor recreatie en toerisme. Ondersteunt u initiatieven 

die er op dit moment al zijn en onderkent u deze? Wat 

is de rol van de provincie hierbij? 

Concreet kan het zo zijn dat een recreatieondernemer een 

deel van zijn inkomsten investeert in het gebied, dat hij 

voorzieningen beheer of dat hij een deel van het beheer en 

onderhoud op zich neemt.  

De provincie legt voor haar hele grondgebied de 

planologische mogelijkheden – bijvoorbeeld in het 

buitengebied – vast in de nieuwe PRS. We hebben een 

stimulerende rol bij dergelijke initiatieven voor zover het 

het recreatieve hoofdnetwerk of de poorten / TOP’s 

betreft.  

115 Gemeente Woerden Organisatie Onder kopje ‘Verbinding met landelijk gebied’. Er wordt 

een nieuwe indeling van de gebiedscommissies beoogd. 

Wat is de relatie met de provincie, is er een mandaat 

voor deze commissies, wat is de meerwaarde en op 

welke wijze hebben gemeenten hier voordeel van? 

De discussie over de nieuwe indeling van de 

gebiedscommissies valt buiten het traject van deze visie. 

116 Gemeente Woerden Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Onder kopje ‘Verbinding met erfgoed’. Betrekt u 

gemeenten hierbij en op welke wijze, ondersteunt de 

provincie? 

Het gaat ons vooral om een betere verknoping van de 

erfgoedfuncties met hoofdroutes en netwerken van 

wandelen, fietsen en varen. Bij concrete initiatieven 

worden de gemeenten uiteraard betrokken.  

Het erfgoed binnen het stedelijk gebied zien wij in eerste 

instantie als verantwoordelijkheid van de gemeente, hier 

heeft de provincie geen rol.  

117 Gemeente Woerden Visie Hoe is vastgesteld wat de toekomstige vraag is? Wat is 

die vraag en wanneer is deze bereikt? Hoe stel je dat 

vast? Wat is de rol van de provincie? 

We kijken naar zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve 

vraag. Voor de kwantitatieve vraag zijn in Nederland 

onderzoeken gedaan naar de behoefte aan recreatiegroen 
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in de omgeving van de stad. Ook zijn er normgetallen v.w.b. 

de ruimtebehoefte. Ons streven is om deze 

recreatiebehoefte zo goed mogelijk te accommoderen en 

de provincie heeft hierbij een stimulerende rol. 

Voor wat betreft de kwalitatieve vraag zijn trends en 

ontwikkelingen op toeristisch-recreatief vlak bekeken. 

Hieruit is gebleken dat het aanbod in de provincie Utrecht 

(nog) niet aan deze vraag voldoet. Vandaar dat er ook 

sprake is van een kwalitatief vraagstuk. Op dit vlak heeft de 

provincie een ondersteunende rol richting ondernemers.  

118 Gemeente Woerden Visie De opmerking onder ‘Bijdrage aan de duurzame 

versterking van natuur, landschap en erfgoed lijkt ons 

dubieus, wat is de onderbouwing? 

Onze visie: Bedrijfsleven, lokale overheid en regionale 

overheid zijn actief in het speelveld van R&T, hier wordt 

het aanbod verzorgd; aan de andere kant van dit 

speelveld zijn de vragers, de zakelijke en particuliere 

consument actief in dit speelveld. Wat is de visie van de 

provincie hierop en op welke wijze denkt de provincie 

haar rol hier in te vullen? 

Onze ambitie is om onderhoud en kwaliteitsverbetering van 

recreatiegebieden voor een groter deel uit private 

middelen te financieren. Momenteel doen we onderzoek 

naar de – realistische – mogelijkheden hiervan.. 

De toeristisch-recreatieve markt bestaat inderdaad uit 

‘vragers’ en ‘aanbieders’, maar het is ons niet duidelijk wat 

uw visie op dit vlak is.  

119 Gemeente Woerden Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Onder kopje ‘Betere verbindingen, … gebruik’: 

Belangrijk hierin is het bewerkstelligen van een 

fijnmaziger recreatief routenetwerk, dus routes die op 

elkaar aansluiten en op deze wijze beter, intensiever en 

gevarieerder gebruik stimuleren. 

De fijnmazigheid van het recreatief routenetwerk is zeker 

van belang, waarbij per locatie zal verschillen welke 

grof/fijnmazigheid wenselijk en mogelijk is. In 

natuurgebieden bijvoorbeeld kan een grofmaziger netwerk 

wenselijk zijn, terwijl in recreatiegroen rond de steden een 

‘dichter’ netwerk wenselijk is.  

De provincie richt zich in eerste instantie op bewegwijzering 

en informatievoorziening van de belangrijkste routes van 

het recreatieve hoofdnetwerk. 

120 Gemeente Woerden Recreatie om de Stad Onder kopje ‘Tekort aan zwemwater’: 

We missen hier de in ontwikkeling zijnde recreatieplas 

Cattenbroek, welke in 2013 operationeel zal zijn. Graag 

Akkoord, deze aanvulling is opgenomen in par. 4.2.  
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deze toevoegen. 

121 Gemeente Woerden Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Wij hechten aan een, naast wandel- en fietsnetwerk, 

vaarnetwerk en stimuleren op dit moment 

vaarverbindingen van/naar/in/om Woerden. Dit sluit 

aan bij de ontwikkelingen in het Groene Hart en De 

Venen (en Plassengebied). Wij zouden het waarderen 

als ‘varen’ wat nadrukkelijker genoemd kan worden in 

uw visie. 

De provincie ondersteunt het streven om vaarverbindingen 

rond Woerden te verbeteren, in relatie tot het Groene Hart. 

In deze visie gaan we echter beperkt in op specifieke 

situaties. Tekstueel vullen we in par. 3.2 aan dat de 

provincie inzet op ‘varen’, vanwege het samenhangende 

netwerk van waterwegen dat hiervoor nodig is.  

122 Gemeente Woerden Rol provincie Onder kopje ‘Vraaganalyse…recreatieprofielen’. 

Hoe denkt de provincie de hier gestelde doelen te 

realiseren, m.n. gelet op de zin ‘Tegelijkertijd 

…gebieden.’ 

De provincie streeft naar een recreatief aanbod dat past bij 

de wensen van haar bevolking. Het daadwerkelijk verzorgen 

van dit aanbod is een taak van ondernemers. Wij willen 

deze ondernemers faciliteren met o.a. het verspreiden van 

best practices en informatievoorziening. De rol van de 

provincie is daarbij dus faciliterend.  

123 Gemeente Woerden Rol provincie In kader: Wij hechten aan een rol van de provincie als 

kennisverspreider.  

Correct.  

124 Gemeente Woerden Zakelijk toerisme Hoe ziet u de opmerking ‘De toename van … vergader- 

en congresmomenten. 

Bedrijven kiezen steeds vaker voor bijzondere locaties voor 

bijeenkomsten. De verwachting is daarom dat dit zakelijk 

gebruik toeneemt. Bovendien heeft Utrecht een sterk 

aanbod voor het zakelijk toerisme vanwege de 

landschappelijke kwaliteit en de centrale ligging in 

Nederland.  

125 Gemeente Woerden Recreatie om de Stad Wat is het doel van recreatie bij het verbreden van 

autowegen; hoe wil de provincie invulling geven aan het 

verbeteren van de recreatieve verbindingen in dit 

gebied, welke kansen ziet u? 

Enerzijds wil de provincie voorkomen dat de verbreding van 

snelwegen ervoor zorgt dat de barrièrewerking tussen stad 

en land groter wordt. Dit kan door bestaande verbindingen 

minimaal te handhaven bij wegverbredingen.  

Daarnaast is het mogelijk dat de provincie zich inzet voor de 

realisatie van nieuwe verbindingen die essentiële 

ontbrekende schakels in het recreatieve hoofdnetwerk zijn. 

126 Gemeente Woerden Rol provincie Onder kopje 1. Eigenaar, beheerder, financierder. Dit 

zijn mooie woorden, maar de praktijk leert ons op dit 

moment dat de provincie deze rol niet pakt en bewust 

Wij kunnen op basis van deze generieke informatie de 

opmerking niet goed duiden. Het uitvoeringsplan 2012 

geeft aan op projectniveau wat we gaan doen en in welke 
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laat liggen. Op een verzoek om ondersteuning in een 

project dat de provincie ondersteunt met subsidie zien 

wij geen inzet van de provincie. Hoe wil de provincie 

deze rol in de toekomst wel gaan vervullen? 

rol. 

127 Gemeente Woerden Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De inzet voor een recreatieve hoofdstructuur op zich 

vinden we een positieve en concrete ontwikkeling. 

Zonering biedt in onze ogen op zich goede kansen op 

sturing en stimulering van initiatieven. Hoe vertaalt zich 

dit financieel? 

Gezien de bezuinigingen is de beschikbaarheid van 

financiële middelen beperkt.  

De provincie heeft een stimuleringsbudget beschikbaar 

waarvan (noodgedwongen) selectief gebruik gemaakt zal 

worden bij verbeteringen in het hoofdnetwerk, TOP’s en 

poorten.  

128 Gemeente Woerden Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Wij vragen meer aandacht voor de genoemde 

hoofdstructuur voor vaarroutes, daar, zoals hierboven 

genoemd, varen en waterrecreatie bij de gemeenten 

ten westen van Utrecht (in aansluiting op de Zuid-

Hollandse gemeenten). 

Zie onze reactie onder nummer 121.  

129 Gemeente Woerden Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Op de bijgesloten kaart missen wij de reacreatieplas 

Cattenbroek, ten zuid-oosten van (stad)Woerden. Deze 

graag toevoegen. Overigens is de recreatieplas een 

potentiële poort of TOP. 

Cattenbroek is toegevoegd als TOP.  

 

130 Gemeente Woerden Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Ook bij de carpoolplaats bij het benzinestation aan de 

A12, ter hoogte van Harmelen, is bedoeld als een 

opstapplaats voor recreatief fietsen, richting 

verschillende locaties in het Groene Hart. 

Gezien de beperkte voorzieningen op deze locatie en de 

ongunstige ligging t.o.v. het recreatieve hoofdnetwerk 

hebben we Harmelen A12 niet als TOP opgenomen.  

131 Gemeente Woerden Planologische 

mogelijkheden 

U geeft aan in de opgave dat de provincie planologisch 

ruimte kan bieden. Hoe zit dit financieel, wat ziet u 

hierin als de rol van de provincie? 

De financiële mogelijkheden zijn beperkt, er is een 

stimuleringsbudget voor opgaven in het recreatieve 

hoofdnetwerk en poorten/TOP’s.  

132 Gemeente Woerden Recreatie om de Stad De laatste alinea onder opgave, van ‘Op basis van 

maatwerk … van het gebied’ hebben wij veel 

vraagtekens. Wat bedoelt u met ‘maatwerk’? Met ‘iets’? 

waarop wordt dit gebaseerd, kunt u nader 

argumenteren? Hoe gaan ondernemers hier concreet 

mee om, wat is hun meerwaarde als de provincie deze 

Het gaat bijvoorbeeld om initiatieven op het gebied van 

horeca, speelmogelijkheden in de openlucht, wellness, 

buitensport, expositieruimte, verkoop van streekproducten, 

educatie, verblijfsrecreatie, et cetera. 
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rol speelt. Hoe leggen wij als gemeente dit uit naar 

lokale ondernemers? 

 

133 Gemeente Woerden Rol provincie 

Planologische 

mogelijkheden 

Onder ‘Ambitie 2020 … innovatie’: 

Wat wordt concreet bedoeld met ruimtelijk 

instrumentarium? 

Opgave: Wij zien op dit moment niet bijzonder veel 

samenwerking met externe partners en stelt de 

provincie zich zeer terughoudend op (zie al eerder 

genoemd voorbeeld). Hoe gaat de provincie deze rol 

invullen, concreet? 

Onze rol zal zich in de toekomst scherper toespitsen op de 

verdere ontwikkeling van het recreatieve hoofdnetwerk en 

de poorten. Daarnaast leggen we met de nieuwe PRS de 

planologische mogelijkheden in het buitengebied vast. 

Opgave is om ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie te 

koppelen aan behoud of versterking van natuurlijke 

kwaliteiten.  

 

134 Gemeente De Bilt Rol provincie Allereerst willen u complimenteren met de 

voorgestelde conceptvisie, u geeft duidelijk aan waar de 

provincie de komende jaren de focus op zal richten en 

ziet in dat de rol van de provincie gezien economische 

en maatschappelijke ontwikkelingen de komende jaren 

moet veranderen. 

Dank voor uw ondersteuning van de gekozen richting.  

135 Gemeente De Bilt Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Afgelopen jaren is in het kader van de provinciale AVP- 

programma's veel aandacht besteed aan het oprichten 

van groene entrees en poorten. In de conceptvisie is nu 

terug te zien dat de term 'groene entree' is vervangen 

door Toeristisch Overstap Punt (TOP). Is het wijzigen 

van deze terminologie een bewuste keuze? Wij vinden 

het belangrijk om continuïteit te creëren en te borgen 

door niet van terminologie te veranderen maar 

consequent te zijn en doelmatig te werken. 

Met de keuze van de poorten en de TOP’s willen we 

toewerken naar een structuur die voor de hele provincie 

Utrecht geldt en bovendien aansluit bij de omliggende 

provincies. Dit is ook de aanleiding geweest om de term 

‘groene entree’ geleidelijk te vervangen door TOP. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling om op andere punten sterk 

af te wijken van de visie Heel de Heuvelrug.  

 

136 Gemeente De Bilt Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De gemeente De Bilt streeft ernaar om station 

Hollandsche Rading verder te laten ontwikkelen als 

vertrekpunt voor wandel en fietstochten in de omgeving 

en hier ook voorzieningen voor te creëren. Tevens 

bestaat de behoefte om het station Hollandsche Rading 

recreatief te verbinden met Lage Vuursche en hier de 

De provincie ondersteunt het streven om de link met het 

station Hollandsche Rading te versterken om zo de druk van 

autoverkeer in Lage Vuursche te verlichten. Daarnaast is 

het station op zichzelf een logisch startpunt voor toeristisch 

recreatieve routes op dit deel van de Heuvelrug. Daarom 

hebben wij in de visie het station aangemerkt als TOP. 
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verkeersdrukte, gelet op de verkeerscongestie van 2 

miljoen bezoekers, terug te dringen. Wij hebben 

hiervoor in het kader van het regionaal ambtelijk 

overleg in het AVP-gebied Heuvelrug- Midden aandacht 

gevraagd. Dit voornemen zou wat ons betreft beter in 

uw visie tot uitdrukking kunnen worden gebracht. 

We gaan in de visie niet gedetailleerd in op specifieke lokale 

situaties, dit punt zal bij de verdere uitwerking naar voren 

komen. 

137 Gemeente De Bilt Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Duurzaamheid en hoogwaardig openbaar vervoer zijn 

overal belangrijke aandachtspunten. Tot onze verbazing 

wordt hieraan in deze visie vrijwel geen aandacht 

geschonken. Gesteld wordt dat bovenregionale poorten 

binnen 10 autominuten van een van de rijkswegen 

bereikbaar moeten zijn. Verderop staat dat de 

bereikbaarheid per openbaar vervoer een minimale 

frequentie van 1 keer per half uur moet kennen. Dit lijkt 

strijdig met het bovenliggende doel duurzaamheid en 

hoogwaardig openbaar vervoer. Ondernemers zouden 

wat ons betreft gestimuleerd moeten worden fietsen, 

skeelers en andere milieuvriendelijke vervoersmiddelen 

te verhuren en hiermee bij te dragen aan duurzame 

recreatie. 

Veel poorten liggen op enige afstand van intercitystations 

en bestaande HOV-lijnen. Gezien het regionale tot 

nationale bereik van de poorten komen hier veel bezoekers 

van verder weg. De ervaring leert dat zij vaak per auto 

komen, en daar hebben we in de visie dan ook nadrukkelijk 

rekening mee gehouden.  

Dat neemt niet weg dat bereikbaarheid per openbaar 

vervoer een belangrijk aandachtspunt is voor de poorten. 

Vandaar dat is uitgegaan van een minimum OV-frequentie 

van 2 x per uur.  

Hoewel we duurzame mobiliteit ondersteunen, zien we ons 

in deze gedwongen om een realistische koers te volgen.  

  

138 Gemeente De Bilt Rol provincie 

 

De provincie geeft aan dat ze meer taken wil 

overdragen aan andere (gemeentelijke en markt) 

partijen. Haar eigen rol zal op toeristisch gebied kleiner 

worden en meer coördinerend van aard zijn. Echter, 

gezien het globale karakter van de visie is een exacte 

rolverdeling nog niet zichtbaar. Mede hierom is het van 

belang om snel inzicht te verkrijgen in de 

uitvoeringsparagraaf van de visie om te zien welke 

impact dit heeft. 

In hoofdstuk 4 hebben we de rollen en taken van de 

provincie explicieter opgenomen. In het 

uitvoeringsprogramma geven we voor 2012 aan welk 

budget beschikbaar is voor de onderdelen van de visie en 

wanneer uitvoering is voorzien en welke rol de provincie 

daarbij voor zichzelf ziet  

139 Gemeente De Bilt Promotie Een tweede punt is de Marketing en Promotiecampagne 

Utrechtse Heuvelrug. Deze campagne is in 2009 

opgesteld en loopt tot 2013. De provincie heeft flink 

Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord 2011-2015 bouwt 

de provincie Utrecht haar taken voor het thema 

gebiedsmarketing en –promotie af. De coalitie vindt 
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geïnvesteerd (zowel in financiën als tijd) in dit 

samenwerkingsverband tussen verschillende 

gemeenten en de campagne komt nu langzaam maar 

zeker op gang. In de visie wordt aangegeven dat de 

provincie zich financieel terug trekt en de campagne 

opgepakt zal moeten worden door het bedrijfsleven en 

de VVV's . Deze partijen zijn daar nu nog niet klaar voor. 

Het gevolg zal waarschijnlijk zijn dat, indien de provincie 

zich helemaal terug trekt, de campagne niet voortgezet 

zal kunnen worden. 

gebiedsmarketing en -promotie een taak voor 

marktpartijen.  

Wij begrijpen uw reactie en bekijken of in het kader van de 

informatievoorziening over het recreatieve hoofdnetwerk 

en poorten een beperkt budget kan worden vrijgemaakt. 

140 Gemeente De Bilt Organisatie 

Beheer en onderhoud 

Wij zijn van mening dat het aantal recreatieschappen en 

AVP-gebieden zo veel mogelijk beperkt moet worden. 

Verder hebben wij u gevraagd om de werkgebieden van 

de recreatieschappen en de AVP-gebieden zo op elkaar 

af te stemmen dat zo min mogelijk sprake is van 

overlapping. Wij zijn voor deze aanpak, omdat deze vele 

voordelen biedt, zeker nu de middelen door het Rijk 

beperkt zijn: kleinere apparaatskosten, vermindering 

van de 'bestuurlijke drukte' en de ambtelijke inzet, 

voorkomen van coördinatieproblemen en duidelijkheid 

voor alle betrokkenen.  

 

Dank voor uw suggestie. Deze wordt meegenomen bij de 

“wie”vraag en het organisatorische vraagstuk rondom de 

toekomst van de recreatieschappen.  

141 Gemeente De Bilt Uitvoering 

Financiering 

In de conceptvisie wordt verwezen naar een nog nader 

uit te werken financiële paragraaf. Gezien het globale 

karakter van de voorliggende concept visie en het 

ontbreken van het financiële kader is het lastig inzicht te 

verkrijgen in de daadwerkelijke impact van de 

bezuinigingen die de provincie voorstelt. 

Een terechte opmerking. We hebben een 

uitvoeringsprogramma toegevoegd waarin is aangegeven 

welk budget beschikbaar is voor de onderdelen van de visie 

en wanneer uitvoering is voorzien in 2012. 

Omdat de discussie m.b.t. recreatieschappen (en andere 

beheersorganisaties) nog wordt gevoerd is het onderdeel 

‘beheer en onderhoud’ hierin niet opgenomen. 

142 Gemeente De Bilt Uitvoering 

Financiering 

De voorgelegde conceptvisie geeft inzicht in de vier 

kernpunten waar de nieuwe visie zich op zal richten. 

Globale hoofddoelstellingen en ontwikkelingen worden 

Op basis van de inspraakreacties is de visie op een aantal 

punten concreter gemaakt. Ook hebben we de rollen en 

taken van de provincie toegevoegd.  
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geformuleerd. Een concrete invulling, en dus de 

consequenties die deze nieuwe visie met zich mee zal 

brengen, is in dit concept nog niet zichtbaar. Op dit 

moment is voor ons onduidelijk wanneer de 

uitvoeringsparagraaf en de financiële paragraaf 

uitgewerkt worden en of er inspraak mogelijk is. 

Voor 2012 hebben we de eerste projecten opgesteld in een 

uitvoeringsplan. In het najaar volgt naar verwachting een 

uitvoeringsprogramma voor 2013-2015, waarvoor we 

inspraak zullen organiseren. 

 

143 Gemeente Soest Visie 

Uitvoering 

 

Wij vinden uw visie niet concreet genoeg als het gaat 

om uw eigen rol en verantwoordelijkheid. Ook als het 

gaat om ontwikkelingen en behoeftes geeft u niet 

concreet aan wat de provincie van plan is te gaan doen 

en welke beleidsinstrumenten hiervoor ingezet worden. 

Daarnaast is aan de visie geen uitvoeringsprogramma 

toegevoegd en ontbreekt een financiële paragraaf. U 

geeft aan dat deze informatie in een volgende fase 

wordt opgenomen, maar voor een goede beoordeling 

van de visie is het hebben van deze twee onderdelen 

van essentieel belang. 

De visie is aangescherpt op basis van de binnengekomen 

inspraakreacties. Onze positie (rollen en taken) worden in 

hoofdstuk 4 toegelicht. 

Daarnaast hebben we een uitvoeringsagenda toegevoegd.  

144 Gemeente Soest Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Provinciale staten heeft recent de Gebiedsvisie Heel de 

Heuvelrug vastgesteld die ingaat op poorten en groene 

entrees. De voor Soest benoemde groene entree Het 

Gagelgat is niet meegenomen in de provinciale visie. Wij 

gaan er vanuit dat Het Gagelgat in Soest als groene 

entree blijft aangemerkt. 

Het Gagelgat in Soest is opgenomen als TOP.  

145 Gemeente Utrecht Binnenstedelijk 

toerisme 

Toerisme gericht op beleving op stedelijk gebied, 

natuur, cultuurhistorie, verblijfstoerisme, ontwikkeling 

van attractiepunten en leisure worden niet verder 

uitgewerkt. Uit het overzicht van bestedingen per 

bestemmingsregio blijkt dat de zakelijke markt en 

dagtochten een belangrijke economische motor zijn 

voor de hele provincie. 

De provincie Utrecht wil meer focus voor het thema 

recreatie en toerisme. Het beleid voor recreatie en 

toerisme is geen kernthema, maar fungeert als direct 

ondersteunend aan de kerntaken natuur, cultuurhistorisch 

erfgoed, mobiliteit, ruimtelijke en economische 

ontwikkeling. Vandaar dat we kiezen voor accent op 

recreatie. Voor zakelijk toerisme zien we overigens ook een 

duidelijke rol, zie verder het Uitvoeringsplan 2012. 

146 Gemeente Utrecht Recreatie rond de stad Het tekort aan recreatiemogelijkheden in de stadsrand De provincie is, zoals bekend, trekker van de stuurgroep 
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Recreatief 

Hoofdnetwerk  

wordt gesignaleerd, maar wat de provinciale inzet voor 

de toekomst is, wordt nog niet duidelijk. 

Herijking recreatie om de stad. De visie benadrukt het 

belang van deze opgave, omdat juist de vraag in de steden 

Utrecht en Amersfoort het sterkst groeit de komende jaren. 

De rollen van de provincie zijn inmiddels in hoofdstuk 4 van 

de visie uitgewerkt. 

147 Gemeente Utrecht Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De getoonde poorten en overstappunten zijn voor 

dagtoerisme en toerisme van belang. De grote 

doelgroep die vanuit de (stedelijke) woonomgeving in 

de stadsrand wil recreëren wordt hiermee niet 

voldoende bediend. 

Wij zijn het met u eens dat de poorten en TOP’s voor 

dagrecreatie een belangrijke functie hebben. Tegelijkertijd 

zijn we het ermee oneens dat de inwoners van Utrecht 

hiermee niet voldoende bediend zouden worden. Ook voor 

inwoners van Utrecht hebben de poorten en TOP’s een 

recreatieve functie. 

148 Gemeente Utrecht Vraagontwikkeling De demografische samenstelling van Utrecht wijkt af 

van het landelijke gemiddelde en het aandeel jongeren 

en hogeropgeleiden is hoog. Er is daardoor meer 

belangstelling voor recreatie met cultuurhistorische, 

sportieve en sociale componenten. Daarnaast zijn ook 

voorzieningen voor gezinnen met kinderen en ouderen 

van belang. 

Wij onderschrijven dat de demografische samenstelling van 

Utrecht afwijkt van het gemiddelde. We willen graag 

differentiatie en vraaggerichte ontwikkeling van 

voorzieningen stimuleren. In het uitvoeringsplan 2012 

presenteren we hiertoe een toolkit leefstijlanalyses. De 

gemeente Utrecht kan deze vraagdata zelf toepassen in 

haar recreatiebeleid en stimuleren dat partners in de 

gemeente deze data kostenloos kunnen toepassen. 

149 Gemeente Utrecht Visie Het bovenstaande zal duidelijk hebben gemaakt dat wij 

een belang hebben bij de verdere ontwikkeling van 

recreatie en toerisme en dat wij daarin gaarne met u 

afstemmen om tot succesvolle wijze van uitvoering te 

komen. 

Afstemming vindt plaats in twee gremia: de wethouder van 

Utrecht maakt deel uit van het DB van recreatie Midden 

Nederland waarin we gezamenlijk de recreatie(schappen) 

willen reorganiseren. Verder is Utrecht direct aangesloten 

in de herijkingsopgave van Recreatie om de Stad.  

150 Gemeente De Ronde 

Venen 

Uitvoering Wij zijn verheugd over de voorliggende schets voor de 

komende jaren. Het uitgangspunt te kiezen voor een 

gebiedsgerichte en integrale aanpak ondersteunen wij 

van harte. Wel vinden wij de voorliggende visie een 

strategie op hoofdlijnen en zijn de opgaven niet SMART 

geformuleerd. 

U doelt op concrete doelen en projecten. In het 

uitvoeringsplan hebben wij deze inmiddels voor een eerste 

jaar uitgewerkt en SMART gemaakt. 

151 Gemeente De Ronde 

Venen 

Visie Wij vragen bijzondere aandacht voor het behoud van de 

kwaliteit van de huidige voorzieningen. Als gevolg van 

Het traject toekomst recreatieschappen is volop in 

uitvoering. De reorganisatie en de gevolgen hiervan krijgen 
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de terugtrekkende overheid, zowel de rijksoverheid als 

de provinciale overheid, zal er een enorme druk komen 

te staan op de gemeente. Wat de gevolgen zijn van de 

reorganisatie van de recreatieschappen is nog 

onvoldoende duidelijk. 

in dit traject alle aandacht. De komende maanden zullen 

hierin meer duidelijkheid gaan bieden. 

152 Gemeente De Ronde 

Venen 

Visie Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen is een traject 

gestart om het schap te liquideren. Met name de 

financiële gevolgen van dat traject baren ons zorgen. 

Nieuwe financieringsmogelijkheden zullen gezocht 

moeten worden., waarbij het particuliere initiatief meer 

ruimte wordt gegeven. 

De visie biedt meer ruimte voor ondernemerschap. In het 

uitvoeringsplan voor 2012 hebben we een ander inmiddels 

concreet uitgewerkt. De financiële (on)mogelijkheden van 

de recreatieschappen staan centraal in het traject toekomst 

recreatieschappen, waar we gezamenlijk met de 

gemeenten een opgave hebben. De komende maanden 

zullen hierin meer duidelijkheid gaan bieden. 

153 Gemeente De Ronde 

Venen 

Beleven groenblauwe 

landschap 

Ook de problematiek van de legakkers, wij zien dit als 

een bovenlokale verantwoordelijkheid, vinden wij 

onvoldoende aandacht hebben. 

Dank voor de suggestie. We hebben in de visie(bij opgave 

Beleving groenblauwe landschap) benoemd dat de 

problematiek van de legakkers een bovenlokale kwestie is, 

die vanuit een integrale benadering dient te worden 

benaderd. 

154 Gemeente De Ronde 

Venen 

Promotie Ook vinden wij dat promotie en marketing een 

onderdeel is dat onlosmakelijk is verbonden met de 

sector recreatie en toerisme. Het is ons bekend dat dit 

onderwerp in uw provinciaal beleidsprogramma geen 

aandachtspunt is. Wij betreuren het dat u op geen 

enkele wijze aangeeft in de recreatievisie hoe op een 

andere wijze zonder financiële steun van de provincie 

promotie ter hand genomen kan worden. 

De visie is een strategisch document met een doorkijk tot 

en met 2020. U vraagt om een concrete toelichting op het 

thema promotie. Dit hebben we inmiddels uitgewerkt in 

het uitvoeringsplan 2012.  

155 Gemeente Zeist Visie Wij herkennen ons in het algehele beeld dat de 

conceptvisie schetst. Ook in Zeist zijn dit onderwerpen 

die op het vlak van recreatie en toerisme spelen. De 

Conceptvisie lezen wij dan ook als een adequate 

beschrijving van de stand van zaken en de gewenste 

richting op het vlak van recreatie en toerisme. 

Goed om te lezen dat de gemeente Zeist de conceptvisie in 

algemene zin als adequaat bestempelt. 

156 Gemeente Zeist Uitvoering Wij hadden graag gezien dat de visie recreatie en De visie is een strategisch document met een doorkijk tot 
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toerisme verder ingevuld zou zijn. en met 2020.U vraagt om meer concreetheid. Inmiddels 

hebben we in een uitvoeringsplan voor een eerste jaar een 

en ander concreet uitgewerkt in SMART projecten. 

157 Gemeente Zeist Proces Het proces rondom het opstellen van de visie is voor 

ons wat ondoorzichtig verlopen. De provincie heeft een 

aantal werksessies georganiseerd om (delen van) de 

visie te bespreken. Hiervoor zijn enkele gemeenten 

uitgenodigd, maar anderen niet. 

We hebben ervoor gekozen om in een viertal werksessies 

steeds een selectie te maken van gemeenten, 

uitvoeringspartners en ondernemers. Dit hebben we beust 

gedaan om evenwicht te krijgen tussen overheid, uitvoering 

en markt. Alle gemeenten zijn uitgenodigd om reacties te 

leveren en we hebben ook aangeboden om eventueel een 

presentatie/discussiebijeenkomst voor uw gemeente te 

houden. Hiervan heeft u geen gebruik gemaakt. 

158 Gemeente Zeist Steunen 

ondernemerschap 

De titel van de visie verwijst naar recreatie en toerisme. 

Toerisme, met name zakelijk toerisme, is voor Zeist een 

belangrijk item. 

Het zakelijk toerisme krijgt in de visie een plek binnen de 

opgave Ondersteunen ondernemerschap. In het 

uitvoeringsplan dat we inmiddels hebben uitgewerkt, 

presenteren we specifiek voor zakelijk toerisme een 

project. Hiervoor willen we de gemeente Zeist van hart 

uitnodigen om met andere gemeenten en marktpartners te 

participeren. 

159 Gemeente Zeist Recreatie om de stad In Zeist hebben we echter geen signalen, die duiden op 

een tekort aan zwemwater. 

In de visiekaart Recreatiedruk accommoderen zijn in de 

conceptvisie aanbodgegevens opgenomen die duiden op 

zwemwaterlocaties. Wij hebben deze inmiddels van de 

kaart gehaald omdat ze voor verwarring zorgen: de kaart is 

ervoor om een visie te duiden. Voor de tekorten aan 

zwemwater hebben we overigens in 2011 een onderzoek 

laten uitvoeren.Mocht u interesse hebben, dan kunnen we 

u dit rapport uiteraard toezenden. 

160 Gemeente Zeist Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Uit de Conceptvisie maken wij op dat er nieuwe 

inzichten zijn op het gebied van poorten en TOP's in de 

zin van zonering en benoeming. Wat in de visie staat, is 

niet in lijn met hetgeen eerder is ontwikkeld in het 

kader van Heel de Heuvelrug en Nationaal Park 

Utrechtse Heuvelrug. Er is sprake van andere 

In de visie hebben we inmiddels aangegeven in de bijlage 

waar we afwijken van de Heel de Heuvelrug-kaders. Het 

grootste deel hebben we overgenomen, maar op enkele 

punten wijken we geargumenteerd af. De term groene 

entree willen we vervangen door TOP, omdat hiermee 

eenduidigheid in begrippen ontstaat en we beter aansluiten 
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naamgeving en (deels) andere locaties. Het kan 

uiteraard zijn dat het beeld en de inzichten inmiddels 

zijn verschoven: in dat geval is het wel nuttig om 

achtergrondinformatie te geven over het hoe en 

waarom van wat nu in de visie is neergelegd. De 

trajecten Heel de Heuvelrug en de uitbreiding van het 

Nationaal Park zijn immers tamelijk recent qua 

ontwikkeling en vastleggen van poorten en TOP's.  

op andere regionale ontwikkelingen (bv in Zuid-Holland en 

Gooistreek). 

161 Gemeente Zeist Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Als gemeente beschikken bij over een prachtige 

regionale poort, nl. Slot Zeist. Het voldoet aan alle 

criteria, er zijn nauwelijks investeringen nodig, het biedt 

vanuit cultuurhistorie veel beleving en een goede 

toegang naar aantrekkelijk achterland voor wandelen 

en fietsen. Er is ruime parkeergelegenheid, een 

horecavoorziening en ook de bereikbaarheid met OV is 

goed. Het is meer een kwestie van marketing om deze 

poort letterlijk op de kaart te krijgen. Daarom zouden 

wij graag zien dat de provincie deze poort opneemt op 

de kaart en in het stelsel van poorten.  

Daarentegen is de ontwikkeling van de poort Station 

Driebergen-Zeist een stuk weerbarstiger. Er ontbreekt 

een partij, die min of meer vanzelfsprekend als trekker 

kan fungeren. Programmabureau Heel de Heuvelrug 

moet in het kader van bezuinigingen een behoorlijk 

aantal stappen terug doen.  

Op basis van uw reactie en aanvullende interviews (oa met 

Slot Zeist zelf) zijn wij ervan overtuigd dat Slot Zeist 

inderdaad als poort kan worden aangeduid. We hebben dit 

aangepast. 

Voor station Driebergen-Zeist erkennen wij dat de praktijk 

op korte termijn weerbarstiger is, maar deze visie dient als 

middellange termijn doorkijk en we gaan ervanuit dat er op 

termijn wel degelijk kansen zijn om hier tot een 

poortfunctie te komen. 

162 Gemeente Zeist Ondersteunen 

ondernemerschap 

Wat stelt u voor (gegeven de ambities voor 

ondernemerschap), indien uw ambitie niet haalbaar 

blijkt? Is er een minimum-niveau wat betreft aanbod en 

kwaliteit, waarvoor de overheid c.q. de provincie zich 

hard wil (blijven) maken? Zo ja, in welke rol en in welke 

vorm? Gezien de toename van de vraag op het vlak van 

laagdrempelige voorzieningen, willen wij graag met u 

Dit thema krijgt uitgebreid de aandacht in het traject 

toekomst recreatieschappen. Goed om te horen dat u 

hierin actief wilt meedenken. 
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meedenken over een uitspraak op dit punt. 

 

163 Gemeente Zeist Recreatie om de stad De gedachte aan stadslandbouw in combinatie met 

recreatie om de stad, vinden wij een interessant 

gezichtspunt. Ook daarin willen wij graag meedoen en 

meedenken. Zeker in combinatie met aanvullende 

diensten, zoals horeca, speelmogelijkheden, 

buitensport, educatie enzovoort, kan het gebied tussen 

Zeist, Bunnik, de Uithof en De Bilt verrijkt worden en 

kunnen de economische mogelijkheden worden 

versterkt. Feitelijk is dit ook de gedachte, die door het 

Utrechts Landschap in de Tuinen van Utrecht is 

neergelegd. Wij zijn enthousiast over die ontwikkeling. 

Een verdere uitwerking op dit punt is wenselijk.  

Prettig om te horen dat het thema stadslandbouw u 

aanspreekt. In het uitvoeringsprogramma 2013-2015 willen 

we te zijner tijd een en ander verder uitwerken in een 

concreet project. 

164 Gemeente Zeist Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Vernieuwing in de 

natuur 

U noemt het spanningsveld tussen recreatie en EHS. Dat 

spitst u vooral toe op recreatiebedrijven in de EHS. 

Binnen Zeist wordt dit spanningsveld ook gevoeld, maar 

niet alleen op het vlak van recreatieve bedrijvigheid, 

maar ook op het vlak van routegebonden recreatie.  

Een duurzame oplossing voor de spanning tussen routes en 

natuur (EHS) vraagt steeds om maatwerk. De visie geeft aan 

dat wij ons verantwoordelijk voelen om het recreatieve 

hoofdnetwerk r van (boven)regionale routes voor 

wandelen/varen en fietsen in stand te houden. Dit kan 

echter wel betekenen dat we op specifieke kwetsbare 

plekken (EHS) een route dienen te verplaatsen. 

165 Gemeente Zeist Ondersteunen 

ondernemerschap 

Wij stellen het op prijs dat de provincie zich op wil 

werpen om de opgave van innovatie en 

kennisbevordering op het gebied van recreatie en 

(zakelijk) toerisme meer uit te bouwen. Daarin zouden 

we graag de vraag meegenomen willen zien, of 

Recreatieschappen wel de meest effectieve manier zijn 

om vorm te geven aan aanleg en beheer van recreatieve 

(basis)voorzieningen, of dat er een meer innovatieve 

manier is om dit aan te pakken en of we niet meer aan 

marktpartijen moeten overlaten. 

Ondernemerschap zullen we de komende jaren op diverse 

manieren bevorderen. Aan de ene kant door marktpartijen 

planologisch meer mogelijkheden te geven. Aan de andere 

kant door recreatieschappen te stimuleren om 

marktgerichter te werken. Wij zien voor onszelf bovendien 

een rol weggelegd als bevorderaar van kennis met bv de 

verspreiding van een toolkit leefstijldata en een 

tweejaarlijkse Monitor Toerisme en Recreatie. 

166 Gemeente Lopik Visie In uw visie komt goed tot uiting hoe het beleidsveld Goed om te lezen dat de gemeente Lopik de conceptvisie in 
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"recreatie en toerisme" inhaakt c.q. verbonden is met 

de andere beleidsvelden die bepalend zijn voor fysieke 

domein. Aangezien onze gemeente ook streeft naar een 

aantrekkelijke leefomgeving en een goed 

vestigingsklimaat kunnen we spreken van een gedeeld 

belang. Wij onderkennen ook de door u genoemde 

beleidsontwikkelingen die daarop van invloed zijn.  

algemene zin onderschrijft. . 

167 Gemeente Lopik Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Vraagtekens zetten wij bij de provinciale indeling van 

bestemmingsregio.s. De naamgeving van de door u 

gekozen bestemmingsregio's sluit niet aan bij 

geografische eenheden dan wel bij bestaande 

identiteiten en wordt ook niet consequent gebruikt.  

We hebben deze notie inmiddels verder uitgewerkt. We 

maken onderscheid tussen toeristische 

bestemmingsgebieden (waarvoor mensen van andere 

provincies hiernaartoe willen reizen) en recreatieve regio’s 

(met een meer regionale uitstraling). Zodoende is het 

Groene Hart een toeristische bestemming en het gebeid De 

Utrechtse Waarden een recreatieve regio. 

168 Gemeente Lopik Visie De gemeente Lopik kan zich vinden in de ambities van 

de provincie, zoals verwoord in paragraaf 1.5. Wij 

merken daarbij wel op dat in de nadere uitleg de 

suggestie gewekt kan worden dat de 

verantwoordelijkheid eenzijdig bij de recreatieve sector 

gelegd wordt. Dat zou naar onze mening in tegenspraak 

zijn met uw uitgangspunt om de ambities gezamenlijk 

met de maatschappelijke partners na te streven.  

Dank voor de opmerking. Het gaat ons om een 

gezamenlijke opgave met gemeenten, uitvoeringspartners 

en marktpartners. 

169 Gemeente Lopik Rol provincie In hoofdstuk 3 waarin u de verschillende rollen van de 

provincie Utrecht schetst, wekt bij ons de indruk dat de 

provincie zich vooral zal gaan richten op de ruimtelijke 

regie en informatievoorziening en zich als 

(mede)financier in sterke mate terugtrekt. Deze indruk 

wordt versterkt bij het lezen van de nadere 

onderbouwing van de in hoofdstuk 4 geschetste 

provinciale opgaven.  

Recreatie en toerisme zijn geen kerntaak van de provincie 

Utrecht. Ruimtelijke ontwikkeling is wel een van de 

kerntaken van de provincie Utrecht. Wij willen ons beleid 

de komende jaren actiever binnen het vigerende ruimtelijk 

beleidskader gaan vormgeven. Dit hebben we voor het 

eerste jaar inmiddels uitgewerkt in een concreet 

uitvoeringsplan. 

170 Gemeente Lopik Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Wij onderschrijven het concept van een recreatieve 

hoofdstructuur. Wij gaan er van uit dat u de nadere 

Goed dat de gemeente Lopik het concept van het 

recreatieve hoofdnetwerk onderschrijft. De gebiedsvisies 
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invulling en detaillering vooral ook in samenspraak met 

de gebiedspartners tot stand laat komen.  

hebben als onderlegger gediend voor de poorten en TOP’s, 

net als de input uit de werksessies. 

171 Gemeente Lopik Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Accommoderen 

recreatiedruk 

Wij onderschrijven de noodzaak om de recreatiedruk te 

accommoderen. De aanleg en het duurzaam beheer van 

de recreatieve infrastructuur is daarbij essentieel. Het 

beheer is met de huidige middelen al een hele opgave 

laat staan bij een sterk terugtredende overheid. Wij 

vragen ons af of de ambitie om te komen tot het 

behoud en de uitbreiding van het recreatief 

routenetwerk wel realistisch is.  

De beheeropgaven worden meegenomen binnen het 

traject toekomst recreaties(schappen, dat de komende 

maanden meer duidelijkheid zal geven. 

172 Gemeente Lopik Vernieuwing in de 

natuur 

Wij onderschrijven de noodzaak tot vernieuwende 

aanpak van particuliere initiatieven waar zowel 

recreatie, natuur als erfgoed aan de orde zijn. Cruciaal 

daarbij zijn een sterk integrale aanpak en afweging en 

de mate van planologische ruimte. Wij hebben zeker 

ook de ambitie om te zoeken naar en te werken aan 

maatwerkoplossingen.  

Prettig dat u het belang van deze opgave onderschrijft en 

ruimte wil geven aan maatwerkoplossingen. 

173 Gemeente Lopik Beleven groenblauwe 

landschap 

Met u zien wij graag dat het groenblauwe landschap 

beter beleefbaar wordt. De afgelopen jaren hebben wij 

ons met de overige Utrechtse Waarden-gemeenten en 

het recreatieschap ingezet voor zowel de ontwikkeling 

van een basisnetwerk recreatieve verbindingen als 

boerenlandommetjes. Wij zullen ons daarvoor blijven 

inzetten waarbij cofinanciering van andere partijen 

waaronder de provincie, onmisbaar blijft.  

Prettig dat u het belang van deze opgave onderschrijft. 

174 Vereniging Regio Water Visie In de conceptvisie Recreatie en Toerisme zit erg weinig 

waterrecreatie. Naar onze mening is dat een gemiste 

kans. 

Wij herkennen ons niet in deze opmerking. De BRTN-

structuur is overgenomen in het recreatieve hoofdnetwerk, 

waarvoor de provincie zich verantwoordelijk voelt. Verder 

is er binnen de opgave Beleving van het groenblauwe 

landschap een belangrijke rol toebedeeld aan 

waterrecreatie.  

175 Vereniging Regio Water Uitvoering Voorstel voor samenwerking: waterrecreatie (BRTN) BRTN wordt opgenomen in de nieuwe Provinciale 
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Ruimtelijk beleid opnemen in de PRS, projecten samen op te pakken met 

VRW, met cofinanciering van de provincie, lid te worden 

als provincie van VRW, afstemming te zoeken met 

Programmabureau Groene Hart. 

Ruimtelijke Structuurvisie. In het uitvoeringsplan 2012 zien 

we een goede rol weggelegd voor samenwerking op 

projectniveau. Voor ons is het Programmabureau Groene 

Hart een belangrijke uitvoeringspartner hierbij, net als de 

gebiedscommissie West io, dus dit sluit aan bij uw 

opmerkingen. De provincie Utrecht zal niet lid worden van 

VRW, omdat lidmaatschappen in generieke zin niet passen 

bij de kerntaken van de provincie. 

176 Staatsbosbeheer 

(mede namens: 

- Utrechts Landschap,  

- Natuurmonumenten 

- Natuur en 

Milieufederatie Utrecht).  

Visie Bij de verbinding met andere beleidsvelden legt u nog 

niet de verbinding met het beleidsveld welzijn, 

gezondheid en bewegen. Een aantrekkelijke 

leefomgeving waar voldoende mogelijkheden zijn om te 

bewegen en te sporten leveren een belangrijke bijdrage 

aan de gezondheid en welzijn van inwoners van de 

provincie Utrecht. 

Wij zijn het met u eens dat deze verbinding in generieke zin 

inderdaad gelegd kan worden en een extra argument levert 

voor een goed recreatief aanbod. We zullen hier een korte 

tekst over opnemen.  

177 Staatsbosbeheer e.a. 

 

Beheer en onderhoud 

Financiering 

Ook spreekt de provincie Utrecht de ambitie uit dat er 

een efficiëntere en effectieve organisatie van het 

beheer is geregeld. De toeristisch-recreatieve sector 

moet daarbij in haar bedrijfsvoering bijdragen aan de 

versterking van het beheer van natuur, landschap en 

erfgoed. […], Het onderliggend probleem, namelijk dat 

de overheidsfinanciering voor duurzaam beheer en 

onderhoud van natuur en recreatiegebieden drastisch 

terugloopt, wordt wel geconstateerd, maar in deze visie 

(nog) niet opgelost. Het lijkt alsof het ruimte bieden aan 

'de markt' dit probleem gaat oplossen, maar dit zal 

(helaas) maar in beperkte mate zo zijn. Zelfs in de meest 

intensief gebruikte recreatiegebieden, zullen 

recreatieve functies maar een beperkte bijdrage aan het 

beheer kunnen leveren (ca. 25%). Er zal dus altijd een 

publieke financiering nodig zijn. Gezien het belang van 

de groene leefomgeving voor de provincie zowel voor 

Het onderliggende probleem van teruglopende financiering 

wordt inderdaad in deze visie (nog) niet opgelost. Het is 

duidelijk dat de financiële mogelijkheden voor nieuwe 

ontwikkelingen beperkter zullen zijn dan in het voorgaande 

decennium. Ook voor het beheer en onderhoud is dit het 

geval.  

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de markt slechts ten 

dele in staat zal zijn om het tekort aan financiering in te 

vullen. Momenteel doen wij een onderzoek dat een 

realistisch beeld moet opleveren van de mogelijkheden die 

er zijn. De uitkomsten van eerdere onderzoeken worden 

hierin betrokken. Wij onderschrijven uw constatering dat 

een publieke financiering nodig blijft.  
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de economie als het welzijn van de bevolking is dit een 

logische keuze. Het blijkt echter telkens weer dat het 

(gedeeltelijk) laten terugvloeien van de baten van de 

natuur naar de natuur zelf vaak ingewikkeld en 

ontoereikend is. In een van de vervolgfases die nu loopt 

wordt gezocht naar financieringsconstructies. Wij 

geloven niet dat hier nu opeens andere inzichten naar 

voren komen dan de afgelopen periode al de revue zijn 

gepasseerd. 0.a. in het kader van de herijking RodS is 

hier ook naar gezocht (en zeer beperkt gevonden). 

178 Staatsbosbeheer e.a. 

 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De constatering is terecht dat de recreatieve 

hoofdstructuur al grotendeels bestaat, maar niet altijd 

direct herkenbaar is, als zodanig eenduidig is benoemd 

of onderling fysiek is verbonden. Waar de echte 

knelpunten liggen is niet duidelijk uit de kaart of 

onderliggende analyse (ontbreekt). Hierdoor komen 

routes en sommige te ontwikkelen poorten "uit de lucht 

vallen". 

We zijn benieuwd naar uw visie hierop en willen graag in 

overleg over de verdere verfijning van het hoofdnetwerk. 

 

 

179 Staatsbosbeheer e.a. Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De regionale poort Recreatie aan de Lek is aangeduid als 

een te grote regionale poort voor wat daar recreatief 

gaat gebeuren. Dit staat mogelijk op gespannen voet 

met wat fysiek-ruimtelijk en qua beheer mogelijk is in 

de uiterwaarden. De nadruk in het plan Ruimte voor de 

Lek ligt op het realiseren van natuur en ruimte bieden 

voor waterveiligheid met recreatief medegebruik. Er 

wordt met name veel geïnvesteerd in recreatieve routes 

op Eiland van Schalkwijk in relatie tot de daar liggende 

forten en werken. Wellicht moet de poort wat van plek 

verschuiven.  

Akkoord, de poort ‘recreatie aan de Lek’ wordt omgezet in 

een TOP. Wel wordt de poort ‘Tull en ’t Waal’, iets verder 

naar het oosten, aan de kaart toegevoegd.  

180 Staatsbosbeheer e.a. Recreatief 

Hoofdnetwerk  

In Fort bij Vechten wordt het Nationaal Liniecentrum 

gerealiseerd; aanduiding als bovenregionale poort lijkt 

meer passend. Dit zeker in relatie tot de geplande 

N.a.v. de ontwerpvisie is besloten om het verschil tussen 

regionale en bovenregionale poorten te laten vervallen. De 

provincie is enthousiast over de ontwikkeling bij Fort 
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ontwikkeling van het naastgelegen Castellum-terrein en 

toekomstig gebruik als evenemententerrein, en dichtbij 

het intensief gebruikte RodS-gebied Nieuw Wulven 

waar Staatsbosbeheer nieuwe horecavoorziening 

aanleggen en mogelijke pleisterplaatsen. 

Vechten en heeft hier dan ook de poortfunctie op deze 

locatie gehandhaafd.  

 

 

 

181 Staatsbosbeheer e.a. Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Bij Amersfoort/Hoogland-West wil Natuurmonumenten 

na 2016 op landgoed Coelhorst een pleisterplaats 

ontwikkelen. Samen met een ondernemer wordt hier 

een stadsboerderij ontwikkeld die een combinatie van 

horeca, educatie en beheer biedt. (regionale poort) 

Coelhorst is opgenomen als TOP.  

182 Staatsbosbeheer e.a. Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Kasteel de Haar is aangeduid als Bovenregionale Poort. 

Het kasteel is echter meer een cultuurhistorische 

attractie. Ten minste is het goed om ook het Landgoed 

Haarzuilens met de toekomstige pleisterplaatsen aan te 

duiden als Regionale Poort. 

Akkoord. N.a.v. de ontwerpvisie is besloten om het verschil 

tussen regionale en bovenregionale poorten te laten 

vervallen. Landgoed Haarzuilens/Kasteel De Haar wordt 

aangeduid als poort i.p.v. Kasteel de Haar.  

 

183 Staatsbosbeheer e.a. Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De ontwikkeling van een poort van de Grebbeberg zien 

wij als de ontwikkeling van een goed openbaar 

vervoerpunt als 'groene entree': het station Rhenen. 

Dat biedt veel mogelijkheden voor een goede 

bereikbaarheid van het gebied zonder het gebied verder 

te belasten. Momenteel is de afwikkeling van verkeer en 

parkeren hier al problematisch, zeker in topweekenden. 

Het station Rhenen is als TOP toegevoegd, waarmee 

overigens ook ‘Heel de Heuvelrug’ wordt gevolgd.  

 

 

184 Staatsbosbeheer e.a. Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Het is goed om op deze kaart de poorten en TOP’s bij de 

buurprovincies ook op de kaart te zetten. 

Er vindt op uitvoeringsniveau reeds afstemming plaats met 

de regio’s Zuid Holland en het Gooi. We vinden het voor 

onze visie minder relevant om dit op een dergelijk 

detailniveau van andere gebieden op kaart te zetten. 

185 Staatsbosbeheer e.a. Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Verder ontbreken de recreatiegebieden om de stad. 

(RodS-gebieden) specifiek op deze kaart 

Uit oogpunt van overzichtelijkheid zijn de RodS gebieden 

niet op deze kaart opgenomen.  

186 Staatsbosbeheer e.a. Recreatie om de Stad In de geledingszones is ruimte voor uitbreiding 

wandelen, fietsen en zwemwater en zal de groene 

ruimte ruimtelijk worden beschermd en ontwikkeld. 

Onduidelijk waarom zone ten zuiden van het 

De geledingszones nemen we over uit de PRS onder de 

naam recreatiezones. De geledingszones staan in relatie tot 

de aanwezige recreatiebehoefte (en dus het aantal 

inwoners in de omgeving). Het sluiten van de ring is geen 
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Amsterdam Rijnkanaal niet wordt beschermd. De 

groene contra mal is in die zin niet gesloten. 

doel op zich.  

 

187 Staatsbosbeheer e.a. Natuur en recreatie U refereert aan het gezamenlijke advies van 

terreinbeheerders en recreatiesector ten aanzien van 

de salderingsbenadering op de Heuvelrug. De wat-vraag 

voor natuur is in deze visie echter nog niet uitgewerkt. 

Welk type recreatief aanbod is volgens de provincie 

passend in de EHS, en welke (op welke plek) niet en 

waarom? En past het uitbreiden van verblijfsrecreatie 

wel overal waar ondernemers dit willen, of waar zitten 

de ecologisch rustige/ kwetsbare gebieden. Ook hier 

mist een analyse en onderbouwing voor ruimtelijke 

keuzen. Overigens delen wij de wens om te komen tot 

een goede zonering in de natuur. Het is goed om 

hiervoor per gebied goede zoneringskaarten te maken 

omdat niet altijd overal alles kan. Alleen het aanwijzen 

van TOP’s en Poorten is hiervoor nog niet voldoende. 

Op de Heuvelrug is vooral ruimte voor natuurgerichte 

vormen van recreatie.  

Het aanwijzen van Poorten en TOP’s en het recreatieve 

hoofdnetwerk is een eerste stap om te komen tot een 

zonering. Deze komt op hoofdlijnen overeen met de 

gekozen zonering van Heel de Heuvelrug, die 

gedetailleerder is uitgewerkt.  

  

188 Staatsbosbeheer e.a. Rol provincie 

Natuur en recreatie 

Terecht constateert u dat de provincie verschillende 

rollen vervult als eigenaar, beheerder, financier 2) 

ruimtelijk regisseur 3) beschermer van natuur en 

landschapswaarden en 4 )als facilitator van 

ondernemers. We constateren dat de rol en positie die 

u kiest hier en daar wisselend is en soms conflicteert. 

Het zou goed zijn hier ten aanzien van deelkeuzen in 

gebieden meer scherpte in aan te brengen. Immers het 

versterken van recreatie en toerisme kan ook ten koste 

gaan van het belang van behoud natuurwaarden en EHS 

bijvoorbeeld. Kansen voor recreatie, moeten gepaard 

gaan met kansen voor natuur en versterken van het 

bestaande beheer ten behoeve van een verbeterde 

kwaliteit. 

Ter verduidelijking zijn in hoofdstuk 4 de rollen en taken 

van de provincie per gebiedsopgave verder ingevuld.  

Wij zijn het met u eens dat gestreefd moet worden naar 

een onderlinge versterking tussen recreatie en natuur. In 

het kader van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

worden de ruimtelijke / planologische mogelijkheden in de 

EHS verder uitgewerkt. 

189 Staatsbosbeheer e.a. Uitvoering Graag gaan we in vervolgtraject met u in gesprek hoe Graag blijven we in gesprek over de uitvoering van de visie. 
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we elkaar kunnen versterken, ieder vanuit eigen rol en 

positie. Zo willen graag ook meedenken hoe de kennis 

van leefstijlen is te vertalen naar de inrichting van 

gebieden.  

190 Staatsbosbeheer e.a. Beheer en onderhoud Het lijkt ons zinvol om de koers die is ingezet, namelijk 

het maatschappelijk debat en gezamenlijke 

meningsvorming door te zetten. Tijdens de 

verschillende werksessies werd de 'Hoe-vraag' (fase 3) 

versmald tot een discussie over de toekomst van de 

Recreatieschappen. Uit het voorgaande mag duidelijk 

zijn dat dit wat ons een te beperkte invalshoek is voor 

de hoe-vraag, o.a. omdat de financiering van het 

natuur- en landschapsbeheer in de toekomst onzeker is 

geworden. 

Mee eens, beheerders als Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer en Natuur- en Milieu Utrecht worden 

betrokken bij de discussie over het toekomstige beheer en 

onderhoud van natuurgebieden. De discussie blijft dus niet 

beperkt tot de toekomst van de recreatieschappen. In het 

traject toekomst recreatie worden alle beheerders 

betrokken, inclusief de ontwikkelingen rondom de herijking 

van de Recreatie om de stad-opgave, 

 

191 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Meest opvallend aan de Visie Recreatie en Toerisme is 

dat de discussie die de afgelopen jaren uitgebreid 

gevoerd is op de Heuvelrug en tot concrete resultaten 

heeft geleverd weer wordt heropend. Dit getuigt van 

weinig bestuurlijke gevoeligheid ten aanzien van de 

langdurige processen die ten grondslag liggen aan de 

Gebiedsvisie Heel de Heuvelrug. 

Nu u alle poorten en groene entrees weer ter discussie 

stelt, in plaats van -conform uw collegebeleid- te 

focussen op een enkele poort, gaat dit ten koste van 

draagvlak in het gebied voor de Recreatievisie. 

De visie Heel de Heuvelrug is voor het overgrote deel 

overgenomen, maar op enkele punten wordt afgeweken.  

De benaming ‘groene entree’ wordt vervangen door TOP. 

Doordat het model van poorten en TOP’s aansluit bij 

omliggende provincies ontstaat een eenduidige structuur 

die de herkenbaarheid voor recreanten vergroot.  

Wij herkennen ons niet in de opmerking dat er geen oog is 

geweest voor bestuurlijke verhoudingen. Diverse 

projectleiders, beleidsmedewerkers en partners uit uw 

gebied zijn uitgebreid geconsulteerd en deze input is 

dankbaar verwerkt. De werksessie oost (in november) en de 

presentatie voor de gebiedscommissie (in januari) gaven 

aan dat er, naast kritische kanttekening, ook draagvlak is 

voor de visie. Alle gemeenten hebben de kans gekregen om 

reacties te leveren en dat is uitgebreid gebeurd. In de visie 

hebben we inmiddels aangegeven in de bijlage waar we 

afwijken van de Heel de Heuvelrug-kaders. 

192 Gebiedscommissie Heel Natuur en recreatie Het beleid ten aanzien van (de samenhang in) natuur en Aan de mogelijkheid tot inspraak is invulling gegeven met 
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de Heuvelrug recreatie wordt op de Heuvelrug samen met de 

gebiedspartners ontwikkeld. Een visie Recreatie en 

Toerisme zou logischerwijs ook samen met de 

gebiedspartners ontwikkeld dienen te worden. Het is 

een gemiste kans dat de Provincie Utrecht hier niet voor 

gekozen heeft. Het zou goed zijn als in het 

vervolgproces de gebiedspartners daadwerkelijk 

inbreng kunnen leveren. Hiervoor dient ook voldoende 

de tijd beschikbaar te zijn, gezien het grote aantal 

gebiedspartners op de Heuvelrug. 

een aantal werksessies en de mogelijkheid tot het geven 

van schriftelijke reacties.  

Bij de verdere uitwerking van de visie (hoofdnetwerk, 

poorten) blijven wij natuurlijk graag in overleg met onze 

gebiedspartners op de Heuvelrug.  

193 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De conceptvisie Recreatie en Toerisme sluit niet aan bij 

de door PS recent vastgestelde Gebiedsvisie Heel de 

Heuvelrug. Juist nu we onze energie goed kunnen 

gebruiken voor het realiseren van recreatieroutes, 

poorten en groene entrees en het zoeken naar 

financiële middelen daarvoor is het zeer frustrerend om 

de discussie weer opnieuw te moeten voeren. Ons 

voorstel is dan ook om voor de Heuvelrug vast te 

houden aan de samenhang tussen de zonering en de 

poorten en groene entrees zoals die in 2010 is 

vastgesteld door Provinciale Staten van de Provincie 

Utrecht. 

Zie onze reactie onder eerste punt. 

 

194 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Het ingevoerde model van poorten en groene entrees 

op de Heuvelrug wordt in de conceptvisie Recreatie en 

Toerisme vertaald in een uniform en provinciaal 

dekkend netwerk van poorten en Toeristische 

OverstapPunten ( TOP’s ). Op zich is het lovenswaardig 

dat de Provincie zich uitspreekt over een éénduidige 

benaming in de hele Provincie die bovendien aansluit bij 

andere Provincies. Voor de groene entrees in het 

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ontstaat echter een 

probleem omdat de benaming 'groene entree' wordt 

Bij de verdere uitwerking van deze visie gaan wij hierover 

graag in overleg. Van een eenzijdige verandering kan 

inderdaad geen sprake zijn. Wel denken wij dat een 

landelijk eenduidige naamgeving en uniformiteit van 

poorten en TOP’s ook in het voordeel is van de Heuvelrug. 

 

De harmonisering van groene entrees naar TOP’s zal een 

proces van de langere termijn zijn. Het is natuurlijk niet 

onze bedoeling om bewegwijzering en juist gedane 

investeringen direct aan te passen.  
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gedragen door het gebied. Dat kan de Provincie Utrecht 

niet eenzijdig veranderen, daarvoor is overleg nodig en 

dient het gebied mee in te stemmen. De vraag is hoe de 

provincie dit traject denkt in te gaan. 

 

195 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Bovendien zijn de groene entrees in het Nationaal Park 

voor een deel al gereed. De bebording sluit hier aan bij 

de vastgestelde naamgeving. Het is een kostbare 

operatie om deze bebording te vervangen. 

Het gaat om een geleidelijk proces van harmonisering op 

langere termijn. We zijn niet van plan om informatie- en 

routeborden te vervangen voordat deze technisch zijn 

afgeschreven. 

196 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

In de Visie Recreatie en Toerisme wordt onderscheid 

gemaakt in regionale en bovenregionale poorten. Voor 

zover we uit de Recreatievisie kunnen opmaken is het 

onderscheidend criterium de reisafstand. Dit 

onderscheid wordt niet als wezenlijk belang gezien, 

belangrijker is dat de attractiewaarde hoog genoeg is 

om bezoekers te trekken om de beoogde zonering te 

realiseren. Bovendien wordt met dit onderscheid de 

indruk gewekt dat bovenregionale poorten belangrijker 

zijn dan regionale poorten. Daarmee ontstaat ook de 

indruk dat de financiële bijdrage bij bovenregionale 

poorten gunstiger is dan bij regionale poorten. Deze 

(schijnbare) relatie is wat ons betreft uitermate 

ongelukkig. Ons advies is dan ook om dit onderscheid te 

laten vervallen. 

N.a.v. de ontwerpvisie is besloten om het verschil tussen 

regionale en bovenregionale poorten te laten vervallen. 

197 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

In de Visie Recreatie en Toerisme lijkt het alsof er nu 

één bovenregionale poort Kasteel Groeneveld-Paleis 

Soestdijk wordt gerealiseerd. Aangezien er 4 kilometer 

tussen de beide locaties zit is dit niet realistisch. Wel is 

het van belang om beide poorten in samenhang te 

ontwikkelen. Hier wordt momenteel al volop energie 

ingestoken, vanuit het werkverband 'vorstelijke 

schakel'. 

Wij onderschrijven het belang van een ontwikkeling in 

wederzijds samenhang. Wij juichen het toe dat hier vanuit 

de ‘vorstelijke schakel’ volop energie in wordt gestoken.  

Gezien dit draagvlak in het gebied worden beide locaties 

aangemerkt als poort. 

 

 

 

198 Gebiedscommissie Heel Recreatief In de Visie Recreatie en Toerisme worden Ouwehands In overleg met gebiedspartners zijn Ouwehands Dierenpark 
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de Heuvelrug Hoofdnetwerk  Dierenpark, Pyramide van Austerlitz en Kasteel 

Amerongen meegenomen in de poortfunctie. Hierover 

zijn eerder uitgebreide discussies geweest en er is voor 

gekozen deze attractiepunten niet als poort te 

beschouwen omdat dit niet aansluit bij de zonering. Ook 

gezien de, naar wij begrijpen, beperkte middelen wordt 

het voorstel om in dit stadium extra poorten toe te 

voegen niet omarmd vanuit de Heuvelrug. 

en Kasteel Amerongen niet langer als poort aangemerkt. 

Austerlitz zien we als belangrijke natuurfunctie en als 

poortfunctie. Er komen namelijk jaarlijks ca. 300.000 

mensen naar deze locatie (Respons 2011) en de Pyramide is 

het sterkste cultuurmerk in de Heuvelrug (Beerda, 2010) 

volgens inwoners van de provincie. Zodoende functioneert 

de Pyramide feitelijk al als poort. Wij zoeken naar 

mogelijkheden waarbij de Pyramide erkend wordt als 

populaire plek blijft, maar het gebied eromheen minstens 

even rustig blijft. Door een actieve rol te stimuleren in een 

evenwichtige ontwikkeling van de Pyramide denken we 

meer effect te krijgen dan door deze plek passief te 

benoemen als attractiepunt en verder geen actie te 

ondernemen. 

Ervaringen met andere poorten wijzen uit dat een zeer 

groot percentage van de bezoekers niet verder komt dan de 

poort zelf. Zonering van natuur kan zodoende prima 

worden gecombineerd met zonering (clustering) van 

publiek. In het uitvoeringsplan 2012 willen we dit graag in 

samenspraak met groen- en erfgoedbeleidsmedewerkers 

en partners nader afstemmen. 

199 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Inhoudelijk speelt ook nog Kasteel Amerongen dat in 

samenhang met de Groene Entree Amerongen wordt 

ontwikkeld. En de parkeerplaatsenproblematiek 

rondom Ouwehands Dierenpark is momenteel al lastig 

genoeg zonder poortendiscussie. 

Inmiddels is in overleg met de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug besloten dat Kasteel Amerongen niet als poort 

wordt aangemerkt.  

Wij kennen de parkeerproblematiek rondom Ouwehands 

Dierenpark en ook deze is niet langer als poort aangemerkt.  

200 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Enkele groene entrees zoals De Generaal (Baarn), Het 

Gagelgat (Soest) en Waterlooweg (Leusden) waar 

momenteel veel energie op zit worden niet genoemd in 

de Visie Recreatie en Toerisme. Deze zullen er nog aan 

toegevoegd dienen te worden. 

De Waterlooweg, de Generaal en het Gagelgat zijn 

opgenomen als TOP. 

201 Gebiedscommissie Heel Recreatief In de Visie Recreatie en Toerisme wordt enkele malen De poorten en TOP’s dienen inderdaad zo goed mogelijk te 
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de Heuvelrug Hoofdnetwerk  benadrukt dat een goede routestructuur belangrijk is 

voor een goede afstemming van vraag en aanbod van 

recreatieactiviteiten. Dit sluit volledig aan bij de 

Gebiedsvisie. Voor de Heuvelrug wordt gewerkt aan een 

doorlopende noord-zuid-route voor wandelaars en 

fietsers. Daarnaast zijn er vele plaatselijke routes. 

Ondersteuning vanuit de Provincie bij de ontwikkeling 

hiervan is zeer welkom. Het recreatienetwerk dient 

zoveel mogelijk in samenhang met elkaar en met de 

poorten en groene entrees ontwikkeld te worden. 

worden gekoppeld aan het recreatieve hoofdnetwerk. Bij 

de verdere uitwerking van de visie voeren we hierover 

graag overleg.  

202 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

In de Visie Recreatie en Toerisme wordt een Recreatieve 

Hoofd Structuur (RHS) geïntroduceerd die in 2020 

gereed moet zijn. Dit zijn routes voor wandelen, fietsen 

en varen. Een beeld van hoe deze RHS tot stand dient te 

komen ontbreekt echter in de Visie. Ook ontbreken de, 

voor de Heuvelrug zeer belangrijke, mountainbikers en 

ruiters/menners als doelgroep voor de RHS. 

Een (zeer) groot deel van het recreatieve hoofdnetwerk 

bestaat al. Mountainbikers en ruiters kunnen 

medegebruikers zijn van het recreatieve hoofdnetwerk. 

Gezien de relatief lage participatiegraad van deze sporten 

ziet de provincie hier geen eigen rol. 

 

203 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Ten aanzien van de bewegwijzering wordt in de Visie 

Recreatie en Toerisme aangegeven dat hier meer 

eenheid en beperking nodig is. Dit is ook op de 

Heuvelrug een belangrijk aandachtspunt. Op de 

Heuvelrug is behoefte aan ANWB-borden die verwijzen 

vanaf de snelweg/provinciale weg naar poorten en 

groene entrees. 

Realisatie van eenduidige bewegwijzering heeft onze 

aandacht bij de uitwerking en uitvoering van de poorten.  

204 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Voor de Heuvelrug is een handig overzicht opgesteld 

van voorbeelden van informatieve inrichtingselementen 

voor binnen en buiten voor poorten en groene entrees. 

Hierin wordt ook aangegeven dat bij iedere poort en 

groene entree goede bewegwijzering nodig is, naast een 

(digitale) informatiezuil, start routes en voldoende 

parkeerplaatsen. Zie "Heuvelrug Herkenbaar - Ideeën 

voor de inrichting van poorten en groene entrees op de 

Dank voor deze suggestie. 
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Heuvelrug", verkrijgbaar bij het Programmabureau Heel 

de Heuvelrug 

205 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De keuzen voor poorten en TOP’s in de Conceptvisie 

Recreatie en Toerisme lijken met name gekoppeld aan 

de erfgoedfunctie, gezien de keuze voor Huis Doorn, 

Paleis Soestdijk, Kasteel Groeneveld, Pyramide van 

Austerlitz, Vliegbasis Soesterberg, Grebbelinie. De keuze 

voor erfgoed als invalshoek bij het maken van keuzen 

wordt nu niet stevig verankerd in de visie. Voor de 

Heuvelrug zijn andere keuzes gemaakt voor poorten en 

groene entrees, onder andere gebaseerd op de 

cultuurhistorische visie voor het gebied. Deze 

cultuurhistorische visie is in goed overleg met onder 

andere de Provincie Utrecht opgesteld en biedt vele 

aanknopingspunten voor uw Conceptvisie. 

We vinden de werelden van het erfgoed en die van de 

recreatie nog te veel op zichzelf functioneren, terwijl 

beiden een sterk publieksbelang dienen. Waar mogelijk 

willen we deze werelden bij elkaar brengen. Dit sluit aan bij 

de inzet van de cultuurhistorische visie voor buitenplaatsen 

en het militaire landschap. 

206 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Promotie Via het samenwerkingsverband 'Uit in de heuvelrug' 

wordt de Utrechtse Heuvelrug gepromoot. Binnen de 

promotie is aandacht voor afstemming op de zonering 

vanuit Heel de Heuvelrug. Door te communiceren over 

poorten en groene entrees worden de 

bezoekersstromen geleid volgens het zoneringsprincipe: 

drukker waar het kan, rustig waar het moet. Zonder 

deze sturing van bezoekersstromen, die door de 

provincie nadrukkelijk wordt onderschreven, wankelt 

het precaire evenwicht tussen natuur en recreatie op de 

Heuvelrug. 

De campagne heeft daarnaast een sterke impuls 

gegeven aan de samenwerking en eenheid binnen de 

regio. Het zou jammer zijn als deze resultaten niet 

behouden worden.  

Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord 2011-2015 bouwt 

de provincie Utrecht haar taken voor het thema 

gebiedsmarketing en –promotie af. De coalitie vindt 

gebiedsmarketing en -promotie een taak voor 

marktpartijen. 

Wij zijn het met u eens dat communicatie over de poorten 

en TOP’s bijdraagt aan de zonering, door het geleiden van 

bezoekersstromen. Daarom kijken we of in het kader van 

de informatievoorziening over het recreatieve 

hoofdnetwerk en poorten een beperkt budget kan worden 

vrijgemaakt.  

 

207 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Definiëring poorten en groene entrees/ TOP’s. Voor een 

helder beeld is het noodzakelijk dat dezelfde definities 

De definitie voor poort, zoals gehanteerd in onze visie, lijkt 

sterk op die van Heel de Heuvelrug. In aanvulling hebben 
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worden gehanteerd voor alle poorten en groene 

entrees/ TOP’s. Voor de Heuvelrug gelden de volgende 

definities: Een poort is een levendige plek met een 

aantrekkingskracht op zich. Een poort heeft een hoog 

voorzieningenniveau waaronder ruimte 

parkeergelegenheid, informatievoorziening, routes, 

horeca en dagrecreatieve voorzieningen, passend 

binnen de zonering (zone levendig). Poorten bieden de 

bezoeker voor enkele uren vermaak. Een groene entree 

is een gemarkeerd punt dat dient als vertrekpunt om 

het gebied te verkennen langs paden en routes. Er is 

een parkeerplaats, een informatiezuil en eventueel een 

kleinschalige horecavoorziening. 

wij bereikbaarheidscriteria per auto en per openbaar 

vervoer toegevoegd. Ook hebben we gelet op een 

geografische spreiding over de provincie.  

De definitie voor een TOP is gelijk aan die van een groene 

entree.  

 

 

208 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Natuur en recreatie Wij waarderen het dat een aantal onderdelen van het 

model "Krimp en Groei" in de Conceptvisie zijn 

overgenomen. Met dit model "Krimp en Groei" kan 

uitbreiding van recreatie gekoppeld worden aan winst 

voor de natuur. Om dit model verder vorm te geven is 

onderzoek en procesbegeleiding nodig. Het is belangrijk 

dat er proceskosten beschikbaar komen zodat deze niet 

drukken op de saldering van recreatie en natuur. De 

procesbegeleiding zou door het Programmabureau Heel 

de Heuvelrug/Programmabureau Oost in oprichting 

getrokken kunnen worden. 

Voor dit thema zijn we momenteel aan het verkennen in 

hoeverre we inderdaad een en ander verder vorm kunnen 

geven. Het uitvoeringsplan zal hier concreet een voorstel 

voor doen. 

209 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Uitvoering 

Rol provincie 

Hoofdstuk 6 van de Visie Recreatie en Toerisme heet 

'Naar een uitvoeringsagenda' maar de rol en taak van de 

provincie blijft onduidelijk. Wat gaat er nu gebeuren? 

Geld is er nauwelijks meer beschikbaar maar welke rol 

ziet de Provincie dan voor zichzelf? Een 

financieringshoofdstuk ontbreekt. 

In hoofdstuk 4 hebben we de rollen en taken van de 

provincie explicieter opgenomen. In het 

uitvoeringsprogramma geven we aan welk budget 

beschikbaar is voor de onderdelen van de visie en wanneer 

uitvoering is voorzien. 

210 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Beheer en onderhoud 

Financiering 

Daarnaast ontbreekt een beeld van de financiering van 

het beheer en onderhoud van de voorstellen in de 

De discussie omtrent organisatie en financiering van beheer 

en onderhoud vindt plaats in een parallel spoor. Het beeld 
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conceptvisie. van de financiering hiervan maakt geen deel uit van deze 

visie.  

211 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Organisatie De vervallen taken ten aanzien van Lange Afstands 

Wandelpaden (LAW) en Langeafstands Fietspaden (LF) 

worden niet genoemd, hoe denkt de Provincie dit gaat 

te vullen? 

Op landelijk niveau zijn er nog veel onduidelijkheden over 

of en hoe deze koepels blijven functioneren. Wij wachten 

deze discussie af. 

212 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Beheer en onderhoud 

De discussie over grote recreatieve terreinen zoals het 

Doornse Gat komt in de conceptvisie niet naar voren 

terwijl hier wel behoefte aan duidelijkheid is. De vraag is 

of het nog wel mogelijk is om dergelijke terreinen open 

te houden. 

Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid te geven. 

Dit wordt meegenomen in het onderzoek naar de 

mogelijkheden voor alternatieve financieringsbronnen. 

213 Gebiedscommissie Heel 

de Heuvelrug 

Visie De kwaliteitsgids voor de Utrechtse landschappen die 

onlangs is vastgesteld wordt niet genoemd in de 

conceptvisie Recreatie en Toerisme terwijl deze twee 

natuurlijk sterk met elkaar verbonden (dienen te) zijn. 

De Kwaliteitsgids is vooral bedoeld om een gezamenlijk 

beeld van landschapskwaliteit neer te zetten. Een 

gemeenschappelijk kader van waaruit de provincie en haar 

partners het Utrechtse landschap vormgeven.  

214 Recreatie Midden 

Nederland 

Organisatie Alle recreatieschappen zijn op zoek naar een passend 

antwoord op de ‘wat’-vraag. Globaal gesproken komt 

dat neer op een beeld waarbij de routes en de TOP’S 

een publieke verantwoordelijkheid vragen, en de 

terreinen zoveel mogelijk gebruikt kunnen worden voor 

moderniseren en verbreden van het recreatie- en 

leisure-aanbod. Dat laatste levert primair uitbreiding 

van het aanbod en secundair inkomsten die ingezet 

kunnen worden voor het beheer van routes. De weg 

naar dit eindbeeld is langdurig en weerbarstig, vraagt 

om planologische ruimte en om een goede en efficiënte 

organisatie. Daarmee is dus de ‘hoe’-vraag op dit 

moment hoogst urgent, en zijn de gemeenten naarstig 

op zoek naar een provinciebreed antwoord. 

De provincie voert momenteel een onderzoek uit naar de 

financieringsmogelijkheden van toerisme en recreatie, 

waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om het aanbod 

op de recreatieterreinen te moderniseren. 

Ook wordt dit vraagstuk meegenomen in het 

organisatorische vraagstuk omtrent beheer en onderhoud. 

 

 

 

215 Recreatie Midden 

Nederland 

Organisatie Wij begrijpen de theorie van ‘eerst wat dan hoe’, maar 

vinden dat absoluut niet aansluiten bij de bestuurlijke 

en financiële realiteit van dit moment. We vinden in de 

De provincie houdt vast aan het standpunt dat de ‘wat’-

vraag eerst wordt beantwoord in deze visie. Op deze 

manier kan een onderbouwde discussie worden gevoerd 
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visie ook weinig aanhakingspunten om de ‘hoe’-vraag 

op te kunnen pakken. De ‘hoe’-vraag zal zich 

concentreren op het beheer van voorzieningen, in uw 

visie lezen we echter nauwelijks terug op welke wijze 

het beheer van recreatievoorzieningen in brede zin, bij 

ons en andere aanbieders, geregeld is, en welke 

toekomstperspectieven voorzien worden. 

over ‘hoe’ en ‘door wie’ dit moet gebeuren. We zijn het met 

u eens dat de ‘wat’, ‘hoe’ en ‘wie’ vraag nadrukkelijk in 

onderlinge samenhang moeten worden verkend.  

 

 

216 Recreatie Midden 

Nederland 

Proces Ook oogt het proces voor ons als een provinciaal proces, 

met weinig inbreng van de gemeenten. Juist in de 

toekomstige beheerssituatie zal voor een belangrijk deel 

naar de gemeenten gekeken gaan worden, voor 

planologische, vergunningtechnische en financiële 

ruimte. Wij adviseren u om in het vervolg de gemeente 

veel nauwer te betrekken. U kunt daarvoor, zoals 

aangeboden, gebruik maken van de gepland 

bestuursvergaderingen van de recreatieschappen. 

De gemeenten hebben inderdaad een belangrijke rol bij de 

daadwerkelijke realisatie van recreatieve voorzieningen en 

routes. Daarover blijven we graag met hen in gesprek.  

Bij het maken van deze visie hebben wij vele projectleiders, 

beleidsmedewerkers en partners uitgebreid geconsulteerd, 

zowel bilateraal als in werksessies. Alle gemeenten hebben 

de kans gekregen om reacties te leveren en dat is 

uitgebreid gebeurd. De verkregen input is voor een groot 

deel verwerkt in deze visie.  

217 Recreatie Midden 

Nederland 

Uitvoering 

Financiering 

De visie biedt geen inzicht in concrete acties; er is geen 

uitvoeringsparagraaf opgenomen. Ook is niet helder 

welke financiële middelen de provincie beschikbaar 

stelt voor de opgenomen ambities. Heldere 

uitgangspunten voor beheer en organisatie, uitvoering 

en financiën, zijn juist in deze fase van belang. [..]. Het 

streven om private partijen meer te laten 

meefinancieren is begrijpelijk maar staat op gespannen 

voet met de huidige economische ontwikkelingen en de 

investeringsmogelijkheden van ‘de markt’. Dat 

rechtvaardigt het plaatsen van vraagtekens bij het 

realiteitsgehalte van de ambities. Juist in tijden van 

krappe markt en beperkte gemeentefinanciën kan een 

financieel onderbouwd uitvoeringsprogramma 

verhelderend, stimulerend en sturend werken. 

Aan de visie is een uitvoeringsprogramma toegevoegd. 

Wij zijn het met u eens dat de investeringsmogelijkheden 

van de markt, zeker in deze tijden, beperkingen kennen.  

218 Recreatie Midden Recreatief […]. Ook het concept van TOP’s en poorten spreekt ons De harmonisering van groene entrees naar TOP’s zal een 
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Nederland Hoofdnetwerk  aan. […]. Het uitrollen van TOP’s dient wel zorgvuldig te 

gebeuren; met name op de Heuvelrug is de laatste jaren 

veel tijd en geld geïnvesteerd in het realiseren van 

Groene Entrees. Het is te gemakkelijk, zelfs 

kapitaalvernietiging, om nu al het concept van Groene 

Entrees, waarin flink is geïnvesteerd door vele partijen, 

te vervangen door een opvolger. 

proces van de langere termijn zijn. Het is natuurlijk niet 

onze bedoeling om bewegwijzering en juist gedane 

investeringen direct ongedaan te maken.  

 

219 Recreatie Midden 

Nederland 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Promotie 

Poorten, TOP’s en de routestructuren eromheen zijn 

gebaat bij goede en eigentijdse inrichting én bij acties 

om de fysieke en digitale vindbaarheid van routes en 

poorten te vergroten. Wij helpen u graag om het 

netwerk te vervolmaken, zowel fysiek als digitaal.  

Bij de verdere uitwerking blijven we graag in gesprek over 

de het recreatieve hoofdnetwerk, de Poorten en de TOP’s. 

 

 

220 Recreatie Midden 

Nederland 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Het localiseren van TOP’s en Poorten verdient nadere 

detaillering. Zo zien wij graag enkele TOP’s toegevoegd 

(Bosdijk, Montfoort, Linschoten, andere locaties in de 

Utrechtse Waarden, Nedereindse plas). Ook willen we 

graag meedenken over exacte locaties voor de Poorten 

Vinkeveens Plassen en Recreatie aan de Lek, en vragen 

we ons af de dichtheid hier en daar niet wat te groot is 

(én Huis Doorn én Doornse gat én Kasteel Amerongen). 

Ook constateren we dat de regio rondom Amersfoort, 

waar een grote vraag naar recreatiegroen is, er bekaaid 

vanaf komt, zowel in poorten en/of TOP’s als in 

verbindingen. 

Op basis van de reacties op de ontwerp visie is een aantal 

wijzigingen doorgevoerd.  

Kasteel Amerongen, Huis Doorn en Recreatie aan de Lek 

zijn niet langer opgenomen als Poort, maar als TOP.  

In de regio Amersfoort is een aantal TOP’s toegevoegd.  

De door u gesuggereerde TOP’s bij Bosdijk, Montfoort, 

Linschoten en de Nedereindse Plas zijn toegevoegd.  

 

221 Recreatie Midden 

Nederland 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Uitvoering 

In een toe te voegen uitvoeringsparagraaf lezen we 

graag hoe u uw ambitie voor alle TOP’s en poorten 

denkt te financieren. 

Zie het uitvoeringsprogramma.  

222 Recreatie Midden 

Nederland 

Recreatie om de Stad De ambitie om recreatiemogelijkheden uit te breiden 

ondersteunen wij. [..]. Gezien de beperkte financiële 

middelen zal de uitbreiding voornamelijk plaats moeten 

vinden door het intensiveren en verbreden van het 

aanbod op bestaande terreinen. Daarvoor is 

Wij zijn het met u eens dat de komende periode de nadruk 

ligt op het versterken van het aanbod in bestaande 

recreatiegebieden. Op de langere termijn ontstaat er 

wellicht meer ruimte voor realisatie van nieuwe terreinen. 

Rondom de steden Utrecht en Amersfoort geven we met 
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ontwikkelruimte en versterking van het routeaanbod 

nodig. Dat vraag om een tweesporenbeleid: op korte 

termijn inzetten op verbreding van het recreatieaanbod 

en moderniseren van de voorzieningen op huidige 

terreinen, daarmee intensiveren en vergroten van de 

opvang op middellange termijn, en tegelijkertijd voor de 

lange termijn planologische ruimte reserveren voor 

verankering van nieuwe recreatie- en 

leisuremogelijkheden, waarbij ook uitbreiding met 

nieuwe recreatiehectares aan de orde kan zijn. 

geledingszones aan dat hier meer planologische 

mogelijkheden zijn op recreatief vlak, altijd binnen een 

bredere afweging.  

223 Recreatie Midden 

Nederland 

Natuur en recreatie Wij onderstrepen u ambitie voor recreatief 

medegebruik van ecoducten. Wat ons betreft hoeft dat 

niet nogmaals onderzocht te worden; Alterra heeft al 

eens aangetoond dat het goed kan. Wij gaan er van uit 

dat bij nieuwe ecoducten als randvoorwaarde het 

recreatief medegebruik zal gelden. 

Bij toekomstige aanleg van ecoducten zal dit worden 

afgewogen.  

224 Recreatie Midden 

Nederland 

Rol provincie U geeft aan op basis van maatwerk ondernemers ruimte 

te bieden. […]. We vragen u concreet te benoemen 

welke mogelijkheden en instrumenten als provincie 

hierin heeft. 

De planologische ruimte wordt vastgelegd in de PRS.  

Bij knelpunten tussen EHS en recreatie kan de 

adviescommissie toerisme en recreatie worden 

ingeschakeld.  

225 Recreatie Midden 

Nederland 

Natuur en recreatie [..] Wij zijn dan ook blij dat in de PRS en in deze visie 

ruimte is voor gebiedsgerichte benadering met behulp 

van saldobenadering en herbegrenzing, en voor het 

‘plussen en minnen’ voor natuur. Op sommige plekken 

is zeker natuurwinst te behalen, juist door het 

toevoegen van recreatie-aanbod, dat immers zeer 

sturend en zonerend kan werken. 

Toevoegen van recreatieaanbod, bijvoorbeeld door het 

realiseren van poorten, beoogt inderdaad een zonerende 

werking. Een beperkt gebied wordt drukker, omliggende 

gebieden blijven rustiger.  

226 Recreatie Midden 

Nederland 

Natuur en recreatie De afstemming van ontsnippering op recreatie kunnen 

wij niet zo goed plaatsen; extensieve recreatieve 

voorzieningen als een wandelpad werken niet 

versnipperend. 

Terechte opmerking, de tekst is aangepast. 

227 Recreatie Midden Natuur en recreatie Als wij opgave 3 overzien moeten wij overigens De afgelopen jaren is gewerkt aan een nieuwe benadering 
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Nederland constateren dat er weinig sprake is van ‘vernieuwing’; 

de vermelde ambities en opgaven zijn als de huidige 

lijnen waarlangs gewerkt wordt. Juist nu is de tijd rijp, 

en is het noodzakelijk, om vernieuwende en creatieve 

concepten te initiëren voor duurzaam samengaan van 

recreatie en natuur. 

van het thema natuur en recreatie. In deze visie wordt dit 

gecontinueerd en aangemoedigd. Bovendien wordt deze 

benadering nu opgenomen in de nieuwe PRS. 

Vernieuwende en creatieve concepten voor het duurzaam 

samengaan van natuur en recreatie ondersteunen we van 

harte.  

228 Recreatie Midden 

Nederland 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Opgave 4: groenblauwe landschap beter beleven. De 

afgelopen jaren is op recreatief gebied veel moois 

bereikt in agrarisch gebied. Dat neemt niet weg dat de 

opvangcapaciteit nog beperkt is en dat de vraag naar 

recreatie en routes de komende tijd toe zal nemen. 

Aanleg van nieuwe verbindingen, paden en routes is 

zeer wenselijk en makkelijker te realiseren dan nieuw 

vlakgroen. 

De opvangcapaciteit in deze gebieden is inderdaad nog 

beperkt en kan zeker worden verbeterd. Juist hier is het 

goed denkbaar dat agrariërs zelf routes ontwikkelen in 

samenhang met verbreding van het boerenbedrijf.  

De huidige financiële situatie zorgt er – in algemene zin – 

voor dat de nadruk meer komt te liggen op beheer en 

onderhoud van het bestaande, dan realisatie van nieuwe 

ontwikkelingen.  

229 Recreatie Midden 

Nederland 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Wij ondersteunen u ambitie om afspraken met de 

agrarische sector te maken voor meer wandel- en 

fietspaden. Inspanningen van de afgelopen jaren en 

introductie van onder andere boerenlandpaden en 

klompenpaden hebben laten zien dat het kan. 

Bedreiging is echter dat in het verleden afspraken met 

grondeigenaren zijn gemaakt over een vergoeding voor 

het toestaan van een wandelpad. [..]. Wij gaan er vanuit 

dat u ons steunt als we, bij aflopen van de 

vergoedingsregelingen, bij grondeigenaren pleiten voor 

continueren van de wandelpaden zonder echter te 

hoeven vergoeden. 

Wij ondersteunen deze insteek van harte. De 

boerenlandpaden en klompenpaden hebben een 

belangrijke rol bij de toegankelijkheid van het agrarisch 

gebied.  

 

 

230 Recreatie Midden 

Nederland 

Financiering.  Overigens is onze ervaring dat recreatief medegebruik 

als economische drager slechts van beperkte waarde is; 

van een kleinschalige Bed&Breakfast of een theehuis in 

de polder is geen volledig inkomen te genereren, 

bovendien kunnen er geen tien theehuizen naast elkaar 

bestaan. Het is raadzaam dergelijke nuanceringen mee 

Recreatief medegebruik zal inderdaad vooral zorgen voor 

neveninkomsten. Realisatie van een onderscheidend en 

gevarieerd aanbod is in eerste instantie een zaak van de 

ondernemers zelf. Wij verwachten niet dat tien agrariërs 

naast elkaar een theehuis beginnen.  
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te nemen om te voorkomen dat we ons rijk rekenen aan 

het toestaan van ondersteunende diensten. 

231 Recreatie Midden 

Nederland 

Rol provincie Ondersteunen ondernemerschap: [..] Het beschikbaar 

stellen van kennis is niet voldoende. Wij adviseren nu 

met ondernemers en bijv. de Kamer van Koophandel op 

zoek te gaan naar ondersteuning die aansluit bij de 

huidige economische tijden. Om nieuwe ondernemers 

te helpen hun weg te vinden in overheidsland kan het 

instellen van een aanjager of ambassadeur wellicht 

behulpzaam zijn. 

We denken aan het aanstellen van een recreatieloods 

(mogelijk als nieuwe taak voor de Adviescommissie). 

 

 

232 Recreatie Midden 

Nederland 

Financiering Als nuancering voor alle hoop op ‘de markt’ geven wij u 

nog twee handreikingen: 1. laat ‘de markt’ en de 

inkomsten niet leiden zijn; toevoegen van commerciële 

elementen moet in basis uitbreiding van 

recreatieaanbod betreffen. Het gaat primair om het 

bieden van een eigentijds en divers recreatieaanbod; 

inkomsten daaruit moeten secundair blijven. 2. reken u 

niet rijk: los van het feit dat ‘de markt’ het momenteel 

ook zwaar heeft, is onze mooie provincie niet vol te 

stoppen met ‘sauna-equivalenten’, er is geen vraag naar 

een pannenkoekenhuis op elk fietsknooppunt. 

Wij zijn ons ervan bewust dat ‘de markt’ niet de oplossing 

voor het gehele financieringsvraagstuk zal zijn.  

1. Het bieden van een eigentijds en divers recreatieaanbod 

kan niet los worden gezien van de vraag hoe dit te 

financieren, zoals u ook zelf zegt.  

2. De provincie streeft naar een gevarieerd aanbod van 

recreatiemogelijkheden voor haar inwoners. Meer van 

hetzelfde zal door ons niet worden gestimuleerd, en zeer 

waarschijnlijk door ondernemers niet worden gerealiseerd.  

233 Recreatie Midden 

Nederland 

Rol provincie In uw visie maakt u keuzes over onderwerpen die u wel 

of niet tot uw taak rekent. Wij willen u vragen uw 

keuzes hierin helder te formuleren en kenbaar maken. 

In hoeverre vindt u promotie en marketing en 

ondersteuning van de VVV’s niet meer uw taak. En 

betekent uw prioriteit voor wandelen en fietsen dat 

initiatieven voor ruiterpaden, kanoroutes of 

skeelerroutes niet meer door u ondersteund zullen 

worden? Zijn er nog andere taken waar u geen rol meer 

voor uzelf ziet? 

Gezien de relatief lage participatiegraad van deze sporten 

ziet de provincie geen eigen rol bij het realiseren van routes 

voor mountainbikers, ruiters en kano’s.  

De afspraken met betrekking tot promotie zijn vastgelegd in 

het collegeakkoord van de provincie. De provincie is van 

mening dat toeristisch-recreatieve promotie een taak is van 

de markt en eventueel de gemeenten.  

 

234 Recreatie Midden Rol provincie In hoofdstuk 3 schetst u de mogelijke rollen van de Hoofdstuk 4 hebben wij aangescherpt met de rollen en 
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Nederland provincie. Daarbij wordt voor ons niet helder welke rol u 

voor uzelf ziet, noch of deze rol past bij de geschetste 

ambitie. Wij vragen u deze rollen in uw 

uitvoeringsparagraaf te concretiseren: wat gaat u doen, 

wat vraagt u van ons, welke (financiële en ruimtelijke) 

middelen stelt u beschikbaar.  

taken van de provincie. Verder geven we bij het 

uitvoeringsprogramma aan wat de rol is van de provincie.  

 

 

235 Werksessie West Beleidsafstemming Gelijktijdig met de visie Toerisme en Recreatie loopt het 

proces van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. 

Welk verband is er? Wordt de uitvoering ook 

afgestemd? 

Inderdaad, beide processen lopen gelijktijdig. Bij de start 

heeft de Visie voor toerisme en recreatie input geleverd 

aan de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Wanneer 

deze PRS eenmaal is vastgesteld, dan zal deze leidend zijn 

boven de Visie Toerisme en Recreatie. De 

uitvoeringsprogramma’s worden op elkaar afgestemd. 

236 Werksessie West  Hoe vindt afstemming met de gemeentes plaats? Vandaag wordt inhoudelijk de visie besproken. Later in het 

proces – na uitwerking van de toekomstige 

financieringsmodellen – worden de gemeenten opnieuw 

betrokken via de discussie over de recreatieschappen. Eerst 

ligt de nadruk op het “wat”, daarna op de invulling en de rol 

van iedere partij. Wie pakt wat op? Op bestuurlijk niveau 

zal ook gesproken over de ‘gebiedscommissies nieuwe stijl’. 

237 Werksessie West Financiering Het ontbreekt de provincie in de toekomst aan 

middelen, dat is dus het vertrekpunt voor de uitvoering 

van de nieuwe visie? 

Beperktere middelen zijn inderdaad een van de redenen. 

Om hiermee om te gaan streeft de Provincie Utrecht naar 

meer focus, zo is de conceptvisie ook ingestoken. 

238 Werksessie West  Wat is het tijdspad voor fases 2 en 3? Loopt dit 

synchroon met de gebiedscommissies en de discussie 

over de financiering? 

Het tijdspad is afhankelijk van de resultaten van de sessies 

zoals deze en de uitkomst van het onderzoek naar de 

financieringsmodellen. De verwachting is dat het hele jaar 

2012 nodig zal zijn voor de discussie over de toekomst van 

de recreatieschappen. Discussies over de 

gebiedscommissies en de financiering lopen parallel. 

De Agenda Vitaal Platteland was een belangrijke basis 

onder de gebiedscommissies. In principe kennen de 

commissies een tijdelijk bestaan van 2007 – 2013. De 

discussie over de toekomst van de gebiedscommissies 
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hangt samen met de organisatie van de recreatieschappen. 

Al doende worden nieuwe inzichten verzameld en blijft de 

provincie in gesprek. Als er van onderop de ambitie is om 

de commissie te behouden, dan is daarvoor ruimte. 

239 Werksessie West Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Het Groene Hart strekt zich uit over de provinciegrens: 

ook Noord- en Zuid Holland gaan erover. Komt er een 

visie op het gehele Groene Hart? Je moet wel van elkaar 

weten wat je aan het doen bent. 

Het is voor ons inderdaad een aandachtspunt om dit goed 

te doen. Afstemming vindt ook plaats in het 

Programmabureau Groene Hart. 

240 Werksessie West Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Provincie Noord-Holland heeft het concept voor de 

TOP’s goed uitgewerkt. De definities voor TOP’s en 

Groene Poorten loopt nogal uiteen tussen Noord-

Holland en Utrecht. Geredeneerd vanuit de 

herkenbaarheid voor bezoekers zou het logisch zijn om 

in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht een 

soortgelijk concept te hanteren. 

Terechte suggestie, ook in het kader van marketing moet 

hierop worden gelet. 

241 Werksessie West Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Sommige onderwerpen, vooral rond de grote steden, 

kun je als provincie alleen doen. Maar als het gaat 

over route-structuren dan is samenwerking met de 

andere provincies nodig 

Het is inderdaad logisch om te streven naar uniformiteit, 

o.a. binnen het Groene Hart. 

242 Werksessie West  Wat betekent het ‘opschalen van de 

zoneringsmethodiek’? 

De methodiek die op de Heuvelrug is ontstaan wordt ook in 

de Venen gestimuleerd. Het streven is meer onderscheid te 

krijgen tussen ‘drukke’ en ‘stille’ gebieden, ook vanuit het 

natuurbeleid. Mensen kunnen gestuurd worden door de 

aanwezigheid van ‘poorten’. Een groot deel van de 

bezoekers blijft in de omgeving van de poort hangen, 

waardoor het elders rustiger kan zijn. We zoeken niet 

overal levendigheid. 

243 Werksessie West Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De toegankelijkheid via poorten zit sterk in de visie, 

maar het gebied zelf mag ook meer interessante 

plekken krijgen. Kleine attracties, verbreding van 

boerenbedrijven, leuke plekken om naar toe te gaan. 

Ligt daar een stimulerende rol voor de provincie? Hoe 

Dit is precies wat de provincie wil bereiken. De 

initiatiefnemers zijn ondernemers en de provincie wil 

dit soort initiatieven faciliteren, met behulp van informatie, 

maar ook door te kijken hoe bepaalde onwenselijke 

belemmeringen door lastige procedures kunnen worden 
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kun je het buitengebied meer als 

‘vrijetijdslandschap’ benutten? 

weggenomen.  

244 Werksessie West Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Varen heeft toch ook een heel lage participatiegraad? 

Waarom wordt die dan meegenomen als 

‘provinciale sport’? 

Klopt. Maar omdat het netwerk van varen op een hoger 

schaalniveau georganiseerd moet worden voelt de 

provincie zich toch verantwoordelijk. Bovendien is de 

provincie erop uit om varen te koppelen aan fietsen en 

wandelen. 

245 Werksessie West  Hoe trekken we bezoekers uit de stad naar onze 

recreatiegebieden? Is er wel behoefte aan? 

Voor de Vinkeveense Plassen is de uitdaging: hoe trek je 

Utrechters en Amsterdammers uit de stad? Hebben zij daar 

wel behoefte aan? Vroeger kwamen er heel veel 

Amsterdammers, maar nu is dat veel minder. Op dit 

moment komen er veel bezoekers uit het gebied zelf. Het 

gebied is duur in onderhoud. Kunnen we een deel van de 

onderhoudskosten uit de markt halen? Want beheer is 

nodig om onveilige situaties te voorkomen. Dan moet je wel 

mensen weten te trekken. Welke voorzieningen realiseer je 

en voor welke doelgroepen? Er gaat veel geld om in de 

sector, maar hoe zorg je dat geld terugvloeit zodat de 

kwaliteiten van het gebied op peil blijven? 

246 Werksessie West Beleidsafstemming Gelijktijdig met de visie Toerisme en Recreatie loopt het 

proces van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. 

Welk verband is er? Wordt de uitvoering ook 

afgestemd? 

Inderdaad, beide processen lopen gelijktijdig. Bij de start 

heeft de Visie voor toerisme en recreatie input geleverd 

aan de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Wanneer 

deze PRS eenmaal is vastgesteld, dan zal deze leidend zijn 

boven de Visie Toerisme en Recreatie. De 

uitvoeringsprogramma’s worden op elkaar afgestemd. 

247 Werksessie ‘Om de Stad’ Organisatie 

Financiering 

Waar gaat het over bij de financieringsconstructies, is 

het een ‘brede discussie’ of gaat het alleen over 

de recreatieschappen? Gemist wordt de recreatie in 

natuurgebieden die niet door een recreatieschap 

worden beheerd. Door de bezuinigingen van het 

Ministerie gaat de financieringsvraag ook opkomen in 

de bestaande gebieden buiten de recreatieschappen. 

Mee eens. Uitgangspunt is dat je moet beschermen wat je 

hebt. In de toekomst kunnen er inderdaad (financiële) 

beheersproblemen ontstaan die er nu nog niet zijn. Er 

wordt 

daarom gewerkt aan een totaaloverzicht van alle 

recreatiegebieden en beheerders. Dit punt wordt in het 

vervolg dus zeker meegenomen 
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Ook hier is de financiering naar de toekomst nog 

niet gezekerd. 

248 Werksessie ‘Om de Stad’ Beheer Elk gebied heeft een eigenaar. Is er al aan alle 

afzonderlijke eigenaren gevraagd om ideeën of visies te 

ontwikkelen voor hun eigen gebied? 

We kunnen niet bij alle individuele eigenaren langsgaan, 

maar via de gebiedscommissies verwachten we een deel te 

bereiken. De provinciale gebiedscommissies zijn gevraagd 

om een reactie op deze visie. Ook is een aantal grote 

eigenaren bij de sessies aanwezig. 

249 Werksessie ‘Om de Stad’ Visie Als provincie kijken jullie ook integraal naar een gebied, 

bijvoorbeeld bij de inzet van de provincie naar 

Klimaatneutraal 2040. Het sectoraal beleid lijkt nu te 

zijn losgekoppeld van dit verhaal, wordt deze 

koppeling wel gemaakt? 

Dat is inderdaad de bedoeling, bijvoorbeeld om door 

middel van “doelvervlechting” tot combinaties te komen 

van verschillende beleidsdoelen. 

250 Werksessie ‘Om de Stad’ Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Hoe is de concept kaart van de recreatieve 

hoofdstructuur tot stand gekomen? 

De kaart is gemaakt op basis van de beschreven opgaven in 

de Recreatievisie. Er is, voor wat betreft exacte locaties, 

veel overgenomen van de gebiedsplannen die er al zijn. Ook 

is een aantal aanvullingen gedaan, bijvoorbeeld nieuwe 

recreatieve poorten op 3 à 4 plekken op de Heuvelrug. Deze 

plekken staan nu nog ter discussie. 

251 Werksessie ‘Om de Stad’ Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Het valt op dat er rondom Amersfoort nauwelijks 

poorten zijn ingetekend. Welke criteria zijn gehanteerd 

bij de “toekenning van de poorten”? Gebieden aan de 

rand van de stad lijken ondervertegenwoordigd. Kijk 

niet alleen vanuit de huidige plekken met een 

toeristische aantrekkingskracht, maar ook vanuit de 

vraag vanuit de stad. 

We hebben o.a. gekeken naar de aantrekkingskracht / 

belevingswaarde van de poort zelf, het aantal bezoekers, de 

ligging ten opzichte van de hoofdinfrastructuur en 

aanwezige natuurwaarden. Het exacte aantal en ligging van 

de poorten staan nog ter discussie. Aanvullingen worden op 

prijs gesteld en meegenomen in de verder afweging. 

Daarnaast beschouwen wij de steden zelf als toeristisch 

bestemmingsgebied. Wij hebben daar geen poorten of 

TOP’s ingetekend.  

252 Werksessie ‘Om de Stad’ Recreatie om de Stad Binnenstedelijk wordt verdicht door Utrecht en 

Amersfoort, daardoor wordt de groene behoefte 

rondom de stad groter. De TOP’s zijn nu sterk 

uitgesmeerd, mensen moeten nu vanuit de steden ver 

weg om van de groene kwaliteiten te kunnen bieden. 

De recreatieve gebieden rondom de stad (RodS) zijn apart 

op de kaart gezet, rondom Utrecht en Amersfoort. Het gaat 

dan meer om kortdurende recreatie vanuit de stad. De 

TOP’s richten zich meer op dagrecreatie / dagjesmensen, 

dus niet op korte bezoekjes vanuit het huis. Maar het staat 
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inderdaad buiten kijf dat de verbindingen van de stad naar 

het buitengebied heel erg belangrijk zijn. 

253 Werksessie ‘Om de Stad’ Planologische regeling Wat zegt de kaart ‘accommoderen recreatiedruk’ 

precies? 

De kaart laat zien dat er meer planologische ruimte komt 

voor recreatieruimte rond de steden. Dit wordt opgenomen 

in de Provinciale Structuurvisie. De donkere, paarse 

gebieden zijn de voormalige RodS gebieden. De gearceerde 

gebieden, waaronder de paarse gebieden vallen, zijn de 

zogenaamde ‘geledingszones’. Het zijn zoekgebieden voor 

uitbreiding van wandelen, fietsen en zwemwater. Het zijn 

multifunctionele gebieden met landbouw en natuur. De 

kaart geeft dus alleen de planologische ruimte volgens de 

PRS aan en zegt niets over financiering. Daarnaast is het 

bestaand openlucht zwemwater in deze zones aangegeven 

(dus niet erbuiten) 

254 Werksessie ‘Om de Stad’ Planologische regeling Moet ik in die gebieden ook denken aan het toevoegen 

van ‘rood’? Aan de oostzijde van de stad Utrecht is de 

groene buffer van de stad nu al beperkt en daar is geen 

ruimte voor extra ‘rode functies’. 

In algemene zin is toevoeging van gebouwde voorzieningen 

in de ‘geledingszones’ goed denkbaar om de kwaliteit te 

versterken. Maar het betekent zeker niet dat er overal rode 

functies mogen komen, het is maatwerk per gebied. 

Kwaliteitbehoud en versterking van de beleving staat 

voorop. 

255 Werksessie ‘Om de Stad’ Rol provincie Welke rol ziet de provincie voor zich op het vlak van 

recreatie en toerisme. Alleen planologisch mogelijk 

maken? 

Een rol op het planologische vlak is in ieder geval aan de 

orde. Daarnaast kan de rol verschillen per thema en/of per 

gebied. Een beschermende, stimulerende en bindende rol. 

Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid tot een 

investerende rol, ook al zijn de mogelijkheden hiertoe sterk 

afgenomen. De rol van de provincie wordt bediscussieerd 

met de partners (onder andere vandaag), na deze 

consultatie wordt het nog scherp in de visie opgenomen. 

256 Werksessie ‘Om de Stad’  Wanneer wordt de visie vastgesteld? Het doel is maart 2012.  

 Werksessie ‘Om de Stad’ Financiering 

Beheer 

Geeft de visie wel sterk genoeg de urgentie weer van de 

opgave waarvoor we staan? De huidige tijdgeest zit er 

nog niet zo sterk in. We gaan een hele lastige tijd 

Parallel wordt gewerkt aan de vraag over de 

financieringsconstructies. We hebben ervoor gekozen om 

eerst richting te geven (de ‘wat-vraag’), om vervolgens de 
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tegemoet. Ondernemers en banken zijn terughoudend, 

de overheid heeft minder geld. Geeft dit stuk voldoende 

richting om hier in de toekomst mee aan de slag te 

gaan. Wat gaan we concreet de komende jaren doen? 

Een nieuwe visie is niet zozeer nodig, het gaat meer om 

ervoor te zorgen dat acute problemen met beheer en 

bekostiging duidelijk worden opgelost. 

‘hoe-vraag’ te beantwoorden. We proberen een beeld te 

krijgen van de bezuinigingen die noodzakelijk zijn. Wat 

kunnen we nog wel doen met eigen middelen en welk deel 

kunnen / moeten we uit de markt halen? 

257 Werksessie ‘Om de Stad’ Beleidsafstemming Is de visie gekoppeld aan de ambitie voor Culturele 

Hoofdstad 2018? Je kunt dit benutten bij het doen 

van investeringen. 

Daar ligt inderdaad een goede koppeling. In het recreatieve 

hoofdnetwerk wordt al sterk de link gezocht met het 

cultuurhistorische erfgoed, een van de elementen in het 

culturele hoofdstadprogramma. 

258 Werksessie ‘Om de Stad’ Ondersteuning 

ondernemers 

Het ondersteunen van ondernemers is een van de 

punten van de provincie. Waar hebben ondernemers 

behoefte aan? 

[een van de aanwezige ondernemers reageert]. 

Ondernemers hebben enige ruimte nodig om mee te 

bewegen met de consument / de markt. In veel gevallen 

mag er meer vertrouwen vanuit de overheid worden 

getoond. Dit zal ook nodig zijn om ondernemers zover te 

krijgen dat zij investeren. Ondernemers kunnen ook de 

samenwerking zoeken met beheersorganisaties als het gaat 

om ‘verantwoord recreëren” in bijvoorbeeld 

natuurgebieden. Kortom vertrouwen in de goede wil en 

verantwoordelijkheid van ondernemers is belangrijk.  

259 Werksessie ‘Om de Stad’ Financiering Het is belangrijk om onderscheid te maken in MvO-

achtige cofinanciering en directe bijdragen vanuit 

een bedrijf. Banken zijn momenteel erg terughoudend 

in het verstrekken van leningen, dus de mogelijkheden 

voor ondernemers zijn ook beperkt. 

Dat is ook onze ervaring, het is de vraag wat er 

daadwerkelijk van bedrijven kan worden gevraagd. Vaak zal 

het om relatief kleine financiële bijdragen gaan, of om 

betaling ‘in natura’, bijvoorbeeld in de 

kwaliteitsverbetering van een gebied. 

260 Werksessie ‘Om de Stad’ Recreatie om de Stad 

Financiering 

Er is veel geïnvesteerd in groen rondom de stad, maar 

de opbrengsten komen niet terecht bij de investerende 

partij (de overheid). Nu doet de overheid het niet meer. 

Vraag is of een deel van het geld dat in een gebied 

wordt verdiend ook ter plekke weer kan worden 

geïnvesteerd in de aanwezige kwaliteiten. 

Bijvoorbeeld een gebiedsfinancieringsmodel? Een deel van 

de toeristenbelasting investeren in de recreatieve 

voorzieningen ter plekke? 



 65 

261 Werksessie ‘Om de Stad’ Planologische regeling Kun je bestemmingsplannen versnellen? Planologische 

procedures duren heel lang, vaak zijn er veel 

inspraakreacties. 

- Op tijd zoeken naar draagvlak.  

- Meer aandacht nodig voor de urgentie van deze, niet 

alleen bij het openbaar bestuur maar ook bij de burger.  

- Bewustwording bij de burger over de investeringen die het 

beheren van een gebied vergt. 

262 Werksessie Oost Natuur en recreatie Nu is het onderwerp ‘natuur en recreatie’ sterk 

toegespitst op EHS, maar ook buiten de EHS liggen 

natuurwaarden. Let op deze plekken ook op de 

wederzijdse invloed van recreatie en natuurwaarden. 

Mee eens, in de visie beperken wij ons niet tot alleen EHS 

maar nemen ook andere natuurgebieden mee.  

263 Werksessie Oost Natuur en recreatie Zijn alle sectoren en afdelingen van de provinciale 

organisatie aangehaakt? Het meer functioneel 

maken van de EHS voor recreatie heeft altijd gevoelig 

gelegen binnen de Provincie. 

In het nieuwe coalitieakkoord wordt duidelijk uitgesproken 

dat nieuwe oplossingen nodig zijn. Er is een politieke 

ambitie op dit vlak. Maar er moet inderdaad in 

gezamenlijkheid een oplossing worden gezocht met 

collega’s van ruimte en groen. Zij zijn nu al nadrukkelijk 

betrokken. Maar er is nog wel een slag te maken in de 

samenwerking en afstemming. Dat zien wij in deze visie als 

een belangrijk aandachtspunt. Meer dan eerder wordt de 

koppeling gezocht met andere sectoren. 

264 Werksessie Oost Natuur en recreatie Op de Heuvelrug speelt heel sterk de spanning tussen 

natuur en recreatie. Juist daarom zou ook de 

zonering (in rustige en minder rustige gedeelten) die is 

uitgewerkt sterk in de visie moeten terugkomen. 

De visie “Heel de Heuvelrug” is 2 jaar geleden 

vastgesteld door de provincie en nu lijkt het beleid weer 

te wijzigen. Mede hierdoor is de visie in het gebied 

kritisch ontvangen 

Ons beeld is anders, uit het overleg dat heeft 

plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit het gebied 

komen ook positieve geluiden. Maar dit is wel een serieuze 

boodschap om in gesprek aan te gaan en te blijven, dat 

zullen we dan ook doen. De visie ‘Heel de Heuvelrug’ wordt 

gecontinueerd, waarbij het model van TOP’s en Poorten 

wordt opgeschaald. Ook de zonering wordt gecontinueerd. 

Wel zijn wij op zoek naar een uitwerking die meer ruimte 

geeft aan ondernemers en aansluit bij het gedrag van de 

recreant. Zo ligt de Piramide van Austerlitz middenin een 

‘stille zone’, maar dat betekent voor ons niet dat de zo 

populaire piramide dan maar moet sluiten. Wij zoeken naar 

mogelijkheden waarbij de piramide een populaire attractie 

blijft, maar het gebied eromheen minstens even rustig 
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blijft. Ervaringen met andere Poorten wijzen uit dat een 

zeer groot percentage van de bezoekers niet verder komt 

dan de Poort zelf. Natuurlijk streven we naar zoveel 

mogelijk eensgezindheid en een uitvoeringsagenda die 

breed wordt gesteund. 

265 Werksessie Oost Recreatieve -

hoofdstructuur 

De poorten die in de visie worden voorgesteld moeten 

worden bediscussieerd met het gebied. De term 

‘groene entrees’ wordt nu gehanteerd. Waarom wordt 

de naamgeving veranderd? Mensen hebben zich 

hieraan verbonden. Gaat de provincie nu alle bordjes 

weer vervangen? 

We streven er naar om voor de hele provincie een uniform 

systeem van Poorten en TOP’s te introduceren, een 

systeem dat bovendien zo goed mogelijk aansluit bij de 

methodiek in de buurprovincies. Als provincie kiezen we 

scherper voor het inzetten op een beperkt aantal poorten 

met minimaal een regionale betekenis en een groter aantal 

TOP’s, bijvoorbeeld bij de Piramide van Austerlitz. We gaan 

graag in gesprek over de keuze van de poorten en de TOP’s. 

Het gaat ons er niet om onze naamgeving door te drukken, 

maar wel zorgen voor uniformiteit en aansluitingen 

266 Werksessie Oost Visie De zojuist gegeven toelichting verduidelijkt het stuk 

behoorlijk. Voorstel is om het nu vrij abstracte stuk 

concreter te maken. Bijvoorbeeld op het punt 

‘afstemming natuur en recreatie’. 

Deze opmerking wordt ter harte genomen, het stuk wordt 

zo mogelijk concreter gemaakt. 

267 Werksessie Oost Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Erfgoedlocaties worden terecht benoemd in het stuk. 

De Limes zijn echter niet genoemd. Er is net een 

voorstel goedgekeurd voor een Europees project over 

de Limes in combinatie met recreatie. 

Dank voor de aanvulling. Dit wordt meegenomen in de 

visie. 

268 Werksessie Oost Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De provincie vraagt meer dan in het verleden aandacht 

voor routegebonden zaken (recreatie en fietspaden). 

Keuze om voort te borduren op het bestaande netwerk 

is een goede keus. Ga “oogsten” op de investeringen die 

in de afgelopen jaren zijn gebeurd. Verbind routes met 

elkaar en met de TOP’s . 

Dit is precies wat de visie beoogt, we maken zoveel 

mogelijk gebruik van wat er is en de investeringen 

die al zijn gedaan. 

269 Werksessie Oost Promotie 

Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Om de TOP’s tot succes te maken is promotie 

essentieel. Zeker vanuit de gedachten dat je hier de 

grootste groepen mensen heen zou willen trekken. Dat 

Dit is een politieke keus geweest uit het coalitieprogramma, 

wij begrijpen deze opmerking heel goed 

en zullen het signaal, dat door velen wordt gegeven, ook 
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moet je dan wel bekend maken. Dan is het geen 

logische keus voor de provincie om zich volledig terug te 

trekken uit de promotie. Bovendien is dit juist 

een onderwerp dat je goed samen met het bedrijfsleven 

kunt oppakken. 

doorgeven als een belangrijke reactie. 

270 Werksessie Generiek Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Bij de recreatieve hoofdstructuur worden vooral 

voorbeelden van dagtoerisme gegeven. Wordt er ook 

aandacht besteed aan verblijfstoerisme? 

Ja, het gaan dan vooral om het geven van planologische 

ruimte, bijvoorbeeld door het creëren van meer ruimte 

voor verblijfsrecreatieparken. Voor wat betreft het zakelijke 

toerisme zijn hotels heel belangrijk, omdat 70% van de 

overnachtingen in Utrecht zakelijk zijn. Ook stimuleren we 

(agrarische) ondernemers in het Groene Hart om (kleine) 

initiatieven op het vlak van verblijfsrecreatie (en andere 

vormen van recreatie) te koppelen aan hun bedrijf. 

271 Werksessie Generiek Recreatief 

Hoofdnetwerk  

De Pyramide van Austerlitz wordt benoemd als 

recreatieve poort. Wat gaat er dan extra gebeuren op 

die locatie? 

De provincie heeft wat aanjaaggeld beschikbaar om voor de 

poorten te bekijken wat er mogelijk is. Voor Austerlitz is de 

poortfunctie en de daarbij behorende zoneringsgedachte 

de logische consequentie van de grote bekendheid van de 

locatie en het grote aantal huidige bezoekers. Overigens is 

er eveneens een belangrijk EHS-belang voor deze plek, 

maar juist door deze kwetsbare plek te benoemen en te 

benaderen als poort kun je actiever sturen op de natuur-, 

erfgoed- en recreatiedoelen. Meer in algemene zin kan het 

zijn dat aan ondernemers wordt gevraagd om een voorstel 

te doen voor een van de poortlocaties, waarbij de provincie 

een stimulerende of regisserende rol heeft. 

272 Werksessie Generiek Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Op de kaart bij de recreatieve hoofdstructuur wordt het 

groen rond de steden als een groot continuüm 

aangegeven. In het verleden was er veel aandacht voor 

de recreatiedruk direct rondom de stad, ook vanuit het 

rijksbeleid. Het beheer is toen bij Staatsbosbeheer en de 

recreatieschappen neergelegd. Deze gebieden waren 

altijd van regionaal belang. Nu lijkt het alsof dit vooral 

Qua routes bekijken we het recreatieve hoofdnetwerk als 

één geheel, die houden immers niet op bij de gebieden 

direct rond de steden. Daarnaast zien we inderdaad een 

provinciaal belang voor de kwaliteit van de 

recreatiegebieden rondom de stad en de bereikbaarheid 

van deze gebieden voor de stadsbewoners. Dit omdat de 

meeste inwoners hier wonen en omdat de groei hier de 
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van lokaal belang is. Worden deze gebieden opgenomen 

als provinciaal belang? 

komende jaren het sterkst is. Deze is opgenomen in de 

gebiedsopgave ‘accommoderen van de recreatiedruk’ 

rondom Utrecht en Amersfoort. De stadsranden hebben in 

de eerste plaats een functie voor de stedeling die op 

fietsafstand van zijn/haar huis moet kunnen recreëren, 

maar de gebieden zijn, vooral ook vanwege hun vele 

voorzieningen, méér dan de achtertuin van de 

aangrenzende woonwijk. 

273 Werksessie Generiek Visie Aangegeven wordt dat de huidige visies niet 

provinciedekkend zijn. Wat wordt daarmee bedoeld? 

Voor een aantal gebieden binnen de provincies waren er al 

gebiedsvisies, deze zijn zoveel mogelijk meegenomen. Voor 

andere gebieden was er nog geen visie gemaakt. 

274 Werksessie Generiek Rol provincie Aanvulling bij de rollen van de provincie:  

Een coördinerende rol naar regio’s, recreatieschappen 

en gemeenten om te zorgen dat er voldoende 

diversiteit in recreatiegebieden is. Voorkomen moet 

worden dat er een ‘eenheidsworst’ ontstaat van 

soortgelijke recreatiegebieden. Bijvoorbeeld door het 

ene gebied meer te richten op natuurrecreatie, het 

andere op waterrecreatie, et cetera. 

Klopt, de diversiteit van het aanbod heeft zeker onze 

aandacht. Mede om deze reden wordt in de visie 

onderscheid gemaakt in vier specifieke gebiedsopgaven. 

Ook zien we die coördinerende rol, dit valt ook onder wat 

wij noemen ’ruimtelijke regie’. 

275 Werksessie Generiek Rol provincie Aanvulling bij de rollen van de provincie:  

Een rol bij de interprovinciale afstemming. Als 

voorbeeld wordt de Vecht genoemd, die is opgeknapt 

en aantrekkelijk gemaakt voor de recreatievaart. In 

2018 dreigt de Vecht bij Weesp echter afgesloten te 

worden voor de grotere recreatievaartuigen. Er is een 

rol voor de provincies Utrecht en Noord Holland om te 

bekijken hoe dit opgelost kan worden. 

Met de aangrenzende provincies is regelmatig overleg, hier 

zien wij voor onszelf zeker een coördinerende taak. 

Specifiek voor de situatie in Weesp – een zeer recente 

ontwikkeling – bekijken we nu hoe we hiermee om kunnen 

gaan. 

276 Werksessie Generiek Recreatie om de Stad Er worden enorme investeringen gedaan in de A27 en 

de Noordelijke Ring van Utrecht. Dit moet in samenhang 

worden gezien met het accommoderen van de 

recreatiedruk rondom de steden. Zo ontstaat er voor de 

provincie een combinatieopgave voor uitbreiding van de 

Ja, dit is een terechte opmerking, en we zien hier ook zeker 

een rol voor de provincie. In de concept visie is ingegaan op 

de gewenste vermindering van barrièrewerking van de 

hoofdinfrastructuur en het garanderen of zelfs verbeteren 

van de oversteekbaarheid van die infra. 
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hoofdinfrastructuur en verbeteren van de recreatieve 

toegankelijkheid. 

277 Werksessie Generiek Planologische regeling Hoe is de doorvertaling naar het ruimtelijke beleid? Er vindt afstemming tussen beide trajecten plaats. Het 

ruimtelijke beleid, dus de nieuwe Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie (PRS), vormt hierbij het ‘moederdocument’. 

Bij het opstellen van de PRS is de input vanuit recreatie en 

toerisme verwerkt. Zo is de term ‘geledingszone’ vervangen 

door recreatiezone. De PRS biedt ruimte aan de uitvoering 

van de visie Recreatie en Toerisme. 

278 Werksessie Generiek Recreatie om de Stad Er is veel aandacht nodig voor de bereikbaarheid voor 

fietsers en voetgangers. De aanwezige snelwegen en 

sporen vormen een ernstige belemmering, bijvoorbeeld 

om vanuit de stad Utrecht in het Kromme Rijngebied te 

komen. Dit vraagt meer aandacht. 

Ja, dit is een terechte opmerking. Er is een rol voor de 

provincie bij het beperken van de barrièrewerking van de 

grote infrastructuur. En het voortdurende bewustzijn dat bij 

ingrepen en veranderingen in de grote infra de 

mogelijkheid voor langzaam verkeer om deze te 

doorkruisen wordt verbeterd. 

279 Werksessie Generiek Recreatief 

Hoofdnetwerk  

Aangegeven wordt dat met de partners naar de keuze 

en de ligging van de regionale poorten wordt gekeken. 

Gebeurt dat nog vóórdat de visie wordt vastgesteld? 

Dat is dan wel op heel korte termijn. 

Dat klopt. Op dit moment wordt gesproken met de 

betreffende gemeenten en met de gebiedscommissies. 

Vóór de vaststelling van de visie willen we de poorten in 

kaart hebben. We zullen nergens een poort op de kaart 

plaatsen zonder dat hierover goed van gedachten is 

gewisseld met de betreffende gemeenten, of dat is 

aangegeven dat deze nog ter discussie staat.  

280 Werksessie Generiek Beheer en onderhoud De financiering voor beheer en nieuwe ontwikkelingen 

droogt voor een groot deel op. De markt moet een 

grotere rol gaan krijgen, dit vraagstuk zou ook als een 

rode lijn door de visie moeten lopen. 

Dat klopt. Op dit moment halen de recreatieschappen 25-

30% uit private middelen binnen. Gelijktijdig met het 

schrijven van deze visie wordt met realisme gerekend aan 

de mogelijkheden die er zijn om nog meer middelen uit de 

markt te halen. Een adviesbureau krijgt hiertoe een dezer 

dagen de opdracht. Eerdere studies die al zijn gedaan voor 

deelgebieden (o.a. RodS) worden hierin betrokken. 

 


