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1 INLEIDING 

Het voorliggende Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme 2012 geeft aan waarop de provincie Utrecht  in 

2012 wil inzetten. Het betreft de uitwerking van  het beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012 

oor het laatste uitvoeringsjaar en bevat concrete projecten en benoembare resultaten. Voor de periode 

2013-2015 zullen we naar verwachting eind 2012 een Uitvoeringsprogramma opstellen nadat de resultaten 

van het traject Toekomst Recreatie(schappen) voldoende zijn uitgekristalliseerd. We verwachten dat de 

uitkomsten van dit transitietraject direct richting zullen geven aan de projecten in de jaren 2013 en hierna.  

 

1.1 Relatie met traject Toekomst Recreatie(schappen) 

In 2012 loopt parallel het traject Toekomst Recreatie(schappen) met een financierings- (fase 2) en een 

organisatievraagstuk (fase 3) . Voor de financiering geldt dat het ondenkbaar is dat alle noodzakelijke 

investeringen in de toekomst door de overheid worden gedaan. Dit vraagt om creatieve en proactieve 

oplossingen van alle betrokken partijen en zal leiden tot meer publiek-private samenwerking. Fase 3 

betreft de organisatievraag: hoe kan de ontwikkeling, onderhoud en beheer van en toezicht op 

(boven)regionale toeristisch-recreatieve voorzieningen op een duurzame manier worden georganiseerd en 

gefinancierd. We gaan daarbij conform coalitieakkoord ook de recreatieschappen tegen het licht houden. 

Doorgaan met de huidige structuur is geen logische optie; de onderhoud- en beheerkosten nemen toe, er 

zijn gemeentelijke herindelingen geweest, sommige gemeenten zijn daarbij bezig om hun deelname aan 

de (Utrechtse) schappen te herzien en er is behoefte aan meer bestuurlijke efficiëntie. De nieuwe 

structuur  zal naar alle waarschijnlijkheid eind 2012 vastgesteld kunnen worden, waarna de implementatie 

kan plaatsvinden in 2013 en 2014. Hierbij is een nauwe relatie aanwezig met de takendiscussie van de 

gebiedscommissies. 

 

1.2 Relatie met herijking Agenda Vitaal Platteland 

Relevant hierbij is tevens de herijkingsopgave vanuit de Agenda Vitaal Platteland en daarmee verbonden 

gebiedscommissies. De projecten voor 2012 worden afgestemd met de uitwerking van de programma’s 

van de gebieden Oost, Kromme Rijn en West. Vertegenwoordigers van de verschillende deelgebieden zijn 

betrokken geweest bij het opstellen van bijgevoegd Uitvoeringsplan 2012. Het Uitvoeringsplan 2012 geeft 

aan welke projecten binnen de gebiedscommissies uitvoering kunnen vinden (onder kopje ´uitvoering´). 

Voor de projecten waarbij de gebiedscommissies niet als trekker in de uitvoering worden genoemd, geldt 

dat de gebieden zelf kunnen aangeven waarover ze geïnformeerd willen worden. Zodoende kan ook op 

generieke projecten worden ingespeeld. 
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1.3 Relatie met Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 

Zoals verwoord in het Coalitieakkoord 2011-2015 wil de provincie Utrecht meer planologische ruimte 

geven voor recreatie en toerisme in de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). Hieraan wordt 

in 2012 een en ander verder uitgewerkt. Voor recreatie en toerisme betekent dit: 

 De gebieden tussen en aan de rand van de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort, die overwegend 

groen zijn ingericht,  zijn benoemd als recreatiezone. Deze recreatiezones dienen als contramal van 

verstedelijkte gebieden. In deze Recreatiezones is ‘rood voor (recreatie-)groen’ mogelijk. 

 Om de mogelijkheden voor financiering van beheer voor de bovenlokale recreatieterreinen te vergoten, 

is extra planologische ruimte gecreëerd. Hierdoor kan onder voorwaarden ruimte ontstaan om een 

kwaliteitswinst te boeken en te voldoen aan de (veranderende) vraag van recreanten; daarbij rekening 

houdende met het exploitabel houden en beheer van deze terreinen. 

 Het basisrecreatietoervaartnet (BRTN) wordt naar verwachting als object ‘basistoervaartnet’ 

toegevoegd. De provincie Utrecht wil dit netwerk minimaal in stand houden. 

 Fiets- en overig verkeer dienen mee te koppelen aan infrastructurele opgaven, zodat er aandacht is 

voor kruisende en parallelle langzaam verkeersverbindingen, waaronder fietsen. 

 Voor recreatie en de ‘ecologische hoofdstructuur’ (EHS) wordt ruimte gecreëerd voor saldobenadering 

en een gebiedsgerichte aanpak. Dit willen we in een apart traject verder met partners 

uitwerken/aanpakken (zie project ‘Gebiedsaanpak recreatie en natuur’). 

 



 

  

 - 

 

2 RELATIE AMBITIE, DOELEN, OPGAVEN MET PROJECTEN 

 

2.1 Inleiding 

Het toeristisch-recreatief beleid van de provincie Utrecht vindt haar uitwerking binnen de gekozen 

kerntaken ruimtelijke ontwikkeling, economische ontwikkeling, natuur en landschap, bereikbaarheid en 

cultuurhistorisch erfgoed. 

 

De ambitie is hierbij dat recreatie en toerisme een bijdrage leveren aan verhoging van de aantrekkelijkheid 

van de leefomgeving van inwoners én aan versterking van de kwaliteit van het vestigingsklimaat van 

bedrijven. De algemene doelen van het toeristisch-recreatief beleid zijn: een beter evenwicht tussen 

recreatieve vraag en aanbod (inhoudelijk), een efficiënte organisatie van het onderhoud en het beheer van 

recreatie (organisatorisch) én een duurzame versterking van natuur, landschap en erfgoed 

(randvoorwaardelijk). 

 

Wij geven de  komende jaren deze doelen vorm door een actieve bijdrage te leveren aan vijf inhoudelijke 

opgaven: 

1. Recreatief hoofdnetwerk versterken/bewaken 

2. Recreatiedruk om de steden accommoderen 

3. Vernieuwing in de natuur (EHS) 

4. Open landschap beter beleven 

5. Ondernemerschap ondersteunen 

 

2.2 Relatie ambitie, doelen, opgaven en projecten 2012 

Bovenstaande ambitie, doelen en opgaven zijn voor het jaar 2012 uitgewerkt in de eerste, concrete 

projecten. Het geheel van ambitie, doelen, opgaven en projecten laat zich samenvatten in een 

zogenoemde doelenboom, die op de volgende pagina is terug te vinden. 

 

In het volgende hoofdstuk geven we aan wat we concreet willen doen, met welke resultaten en met welke 

partners. 
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Figuur 2.1 Relatie ambitie, doelen, opgaven en projecten 2012 
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3  PROJECTEN 2012 

 

3.1 Projecten voor opgave ‘Recreatief hoofdnetwerk versterken/bewaken’ 

 
1. Ontwikkeling en samenhang poorten en TOP’s 

 
Wat gaan we doen? 

 

 

Ontwikkeling poorten en TOP’s 

Zoals verwoord in de Visie Recreatie en Toerisme 2020 wil de provincie Utrecht de ontwikkeling van 

poorten en toeristische overstappunten (TOP’s) stimuleren. Op het kaartbeeld van het recreatief 

hoofdnetwerk (RHN) staan poorten en TOP’s. Een groot deel hiervan moet nog worden ontwikkeld. De 

investeringsbereidheid van gemeenten en ondernemers is medebepalend voor de prioritering in de 

ontwikkeling van poorten en TOP’s. De kernkwaliteiten van natuur en landschappen verdienen in de 

uitwerking van poorten en TOP’s eveneens voldoende aandacht, zodat recreatie-natuur- en mogelijk 

erfgoeddoelen evenwichtig worden bereikt. Dit vereist maatwerk en creativiteit. De provincie Utrecht  

stelt hiervoor de kaders en de gebiedscommissies geven binnen de kaders uitvoering aan de projecten. 

 De beperkt beschikbare middelen kunnen hiertoe als aanjaaginstrument dienen. 

Zowel in west als oost zijn de eerste TOP’s en poorten in uitvoering.  De provincie heeft in deze locaties 

in de eerste AVP-fase (2007-2011) geïnvesteerd en een aantal zal in 2012 worden gerealiseerd. We 

geven onze partners in het gebied de inhoudelijke kaders  mee van de Visie Recreatie en Toerisme 

2020. Vanuit het ruimtelijk beleid willen wij op deze locaties meer multifunctionaliteit en meer ruimte voor 

ondernemerschap bieden. Dit is ook belangrijk want provincie Utrecht wil in beperkte mate een 

financiële bijdrage leveren; dit geld moet fungeren als vliegwiel om op een innovatieve en duurzame 

manier de ontwikkeling, exploitatie, onderhoud en beheer van het terrein te financieren (traject 

Toekomst Recreatieschappen). Het gaat dus om een andere aanpak dan met de eerdere TOP’s en 

poorten; niet langer gaat het alleen om een overheidsinvestering in de bebording, herkenbare 

elementen en parkeervoorzieningen bij een locatie, maar gaat het om de ontwikkeling, exploitatie, 

onderhoud  en beheer van een locatie als geheel en de inbreng van alle partijen in deze keten. Private 

partijen maar ook steeds meer overheden werken vanuit het ´what´s in it for me´-principe; ondernemers 

zijn best bereid om mee te werken aan het onderhoud en beheer, als zij iets mogen op die locatie. 

Overheden investeren in bebording, informatievoorziening en zonering en zorgen er daarmee voor dat 

bezoekersstromen naar TOP’s en poorten worden geleid. De ondernemers profiteren daarvan en zullen 

in return gevraagd worden het onderhoud en beheer duurzaam te borgen. De provincie zal hierop 

sturen, maar het gebied is verantwoordelijk voor de verdere concrete uitwerking . 

 

Samenhang poorten en TOP’s 

Om van het systeem van poorten en TOP’s een succes te maken is een eenduidige positionering 

belangrijk. Een duidelijke en gedragen communicatiestrategie dient hiervoor de eerste stap te zijn. 

Vervolgens kan worden gewerkt aan een huisstijl, stroomlijning van herkenbare 

elementen/voorzieningen. Van belang hierin is dat, behalve de verhalen van de verschillende poorten en 

TOP’s, de bestemmingsgebieden Heuvelrug en Groene Hart als identiteit worden geladen met een 

herkenbare betekenis. 

Recreanten en toeristen moeten op een logische en gemakkelijke manier terecht komen bij eenduidige 

informatie over het gebied. Dat betekent bijvoorbeeld dat er één internet portal komt waar informatie 

over routes gevonden kan worden, of meerdere portals die werken met dezelfde informatie (bijv. 

gebiedspartners die dezelfde afgestemde routes op hun eigen website aanbieden). De website Uit in de 

Heuvelrug, als het Utrechtse onderdeel van Utrecht Your Way, kan een dergelijke portalfunctie 

verzorgen. Voor het Groene Hart gaat het dan om de succesvolle Groene Hart-portal. 
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Meetbaar resultaat 

 

 

 Gebied West: vier TOP’s gerealiseerd  

 Gebied Oost (en Kromme Rijn): vier TOP’s  gerealiseerd  

 Gebied West en Oost (en Kromme Rijn): nadere prioritering TOP’s en poorten afgesproken. 

 Eenduidige communicatiestrategie ontwikkeling voor de poorten en TOP’s Heuvelrug en Groene 

Hart, in aantrekkelijke en herkenbare huisstijl/elementen. 

 Toeristisch-recreatieve informatie over geopende poorten en TOP’s gekoppeld aan bestaande 

toeristische portals (zoals Uit in de Heuvelrug/Groene Hart).  

 

Rol provincie 

 

 

Regisseur 

(Co)financier 

Facilitator van ondernemerschap 

Beschermer van natuur- en erfgoedwaarden 

 

Uitvoering 

 

 

Gebiedscommissie Oost en Kromme Rijn (ontwikkeling poorten en TOP’s) 

Gebiedscommissie West (ontwikkeling poorten en TOP’s) 

Provincie Utrecht (samenhang en publieksbereik poorten en TOP’s) 

 

Overige partners 

 

 

Gemeenten 

Natuur- en recreatiebeheerders 

Grondeigenaren 

Ondernemers 

 

Financiële dekking 

 

 

Agenda Vitaal Platteland 2012-2015:                  € 150.000 (eerste uitvoeringsjaar) 

Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012:              € 300.000 
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2. Evaluatie en optimalisatie Fietsknooppuntensysteem 

 
Wat gaan we doen? 

 

In 2008 is het provinciale fietsknooppuntensysteem als onderdeel van het Agenda 2010 project Op de 

Fiets aangelegd. Het Agenda 2010 project Op de Fiets was een versnellingstraject, waarmee de 

belangrijkste knelpunten zijn aangepakt. Het gerealiseerde fietsknooppuntensysteem  richtte zich op 

een (herkenbaar) routesysteem en bekendheid. Met het fietsknooppuntensysteem zijn alle 

bewegwijzerde fietsroutes vervangen door markeringen van het fietsknooppuntensysteem. Voordeel van 

het Utrechtse fietsknooppuntensysteem is dat het bestaat uit één netwerk, één beheerder en één 

meldingssysteem. Het dagelijks onderhoud en beheer zijn voor tien jaar afgekocht (tot 2018). Beheer 

van het fietsknooppuntensysteem wordt gedaan door Recreatie Midden Nederland (RMN), het 

onderhoud is uitbesteed aan een extern routebureau. Over groot onderhoud en instandhouding op de 

langere termijn zijn nog geen heldere afspraken gemaakt met RMN.  

 

Het fietsknooppuntensysteem bestaat ruim drie jaar, geniet grote bekendheid en hetzelfde systeem is in 

de meeste andere provincies aangelegd. Uit het veld komen zowel positieve signalen als signalen ter 

verbetering; nieuwe fietspaden zijn (nog) niet opgenomen in systeem, betere aansluiting op andere 

provincies en betere synchronisatie met landelijke LF-netwerk is gewenst, sommigen hebben behoefte 

aan een kwaliteitsslag en sommige partijen wensen andere en/of extra routes. Welke signalen zijn juist? 

Tijd dus voor een evaluatie. Belangrijk bij deze analyse is dat helder is welke criteria we hanteren, wat 

de kosten van aanpassing zijn (ook voor onderhoud en beheer) en wie hieraan kan meebetalen.  

 

De vervolgstap is met de resultaten uit de evaluatie een optimalisatie door te voeren. Dit betekent 

daadwerkelijk verbeteringen in het veld aanbrengen. Zoals aangegeven: onderhoud en beheer is tot 

2018 geregeld. Hoe gaan we het systeem in de toekomst borgen? In het Traject Toekomst 

Recreatie(schappen) gaan we met deze vraag aan de slag. De provincie Utrecht  stelt hiervoor de 

kaders en de gebiedscommissies geven binnen de kaders uitvoering aan de projecten. 

 

 

Meetbaar resultaat 

 

 Met evaluatie inzicht gekregen in optimaal regionaal fietsknooppuntensysteem . 

 Eerste tien aanpassingen van fietsknooppuntensysteem gerealiseerd, dat goed aansluit op de 

omliggende provincies en in lijn met het recreatief hoofdnetwerk van de Visie.  

 

Rol provincie 

 

Regisseur 

Eigenaar 

(Co)financier 

Beschermer van natuur- en erfgoedwaarden  

 

Uitvoering 

 

 

Gebiedscommissie Oost en Kromme Rijn 

Gebiedscommissie West 

 

 

 

 



 

  

 - 

Overige partners 

 

Gemeenten 

Natuur- en recreatiebeheerders 

Grondeigenaren 

Recreatie Midden Nederland 

Stichting Landelijk Fietsplatform 

Omliggende provincies 

 

Financiële dekking 

 

 

Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012:     € 348.000 

 

 

 
3. Samenhang en herkenbaarheid wandelroutenetwerk 

 
Wat gaan we doen? 

 

De provincie Utrecht heeft met Agenda 2010 flink geïnvesteerd in het verbeteren van knelpunten van 

verschillende wandelpaden in de provincie. Uit onderzoek blijkt dat: 

 De samenhang in het routenetwerk kan worden verbeterd  

 Samenhang in de informatievoorziening over routes beter kan.  

 Startpunten beter herkenbaar kunnen zijn  

 De routes beter kunnen aansluiten op het toeristisch-recreatief product (bv poorten en TOP’s) 

 Stad-landverbindingen nog niet optimaal zijn door fysieke barrières.  

 

Een vervolgstap is om te bekijken hoe we bovenstaande kunnen aanpakken. In tegenstelling tot het 

fietsroutenetwerk dat provincie Utrecht heeft, wordt het wandelroutenetwerk aangeboden door heel veel 

verschillende partijen. De provincie Utrecht  stelt hiervoor de kaders en de gebiedscommissies geven 

binnen de kaders uitvoering aan de projecten. 

 

In 2012 stuurt de provinciale wandelroutecoördinator, die in dienst is bij Recreatie Midden Nederland, 

een groep vrijwilligers aan om het optimale fysieke regionale wandelroutenetwerk in kaart te brengen. 

Hierover zal de klankbordgroep van routeaanbieders, koepelorganisatie recreatieondernemers, ANWB, 

Koninklijk Horeca Nederland, Recreatie Midden Nederland, natuurorganisaties en provincie zich buigen. 

In 2012 wordt met hen een actieplan voor het bereiken van een meer herkenbaar en samenhangend 

wandelroutenetwerk uitgewerkt en aan GS aangeboden. Hierin wordt meegenomen: 

 Bepalen criteria voor een optimaal regionaal wandelroutenetwerk met klankbordgroep. 

 Hoe het routenetwerk te verknopen is met de gewenste TOP’s en poorten hoe andersom deze 

knooppunten van voorzieningen voor de wandelaar/fietser kunnen bijdragen aan een 

kwaliteitsimpuls voor het wandel/fietsproduct . 

 Opleveren kaartbeeld dat bij veld is gecheckt voor een optimaal wandelroutenetwerk.  

 Onderzoeken en uitwerken mogelijkheden voor een routeportal van regionale routes of het 

efficiënter gebruikmaken van andere portals om meer samenhang te creëren in het digitaal aanbod 

en zo de recreant beter te bereiken. Verdere uitwerking: (boven)regionale routenetwerken en 

publieksbereik. 

 Duurzaam beheer van het netwerk; is meer efficiency door samenwerking mogelijk, is het mogelijk 

om via een routecoördinatiepunt een enthousiast vrijwilligersnetwerk op te zetten zoals Landelijk 

Fietsplatform en Wandelnet voor landelijke routes hanteren? Ook voortzetting van contracten en 

routeaansprakelijkheid worden hierin meegenomen. In het kader van het Traject Toekomst 

Recreatie(schappen) willen wij voor de toekomst ook een duurzaam onderhoud en beheer van het 
bestaande regionale routenetwerk onderzoeken. Is het mogelijk met alternatieve 
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financieringsmogelijkheden regionale routenetwerken te financieren en wat is de rol van de 

provincie daarin zolang het wandelroutenetwerk een verzameling is van routes van verschillende 

routeaanbieders? 
 

 

Meetbaar resultaat 

 

Plan van aanpak opgesteld voor verbetering van  herkenbaarheid in en samenhang van het regionaal 

wandelroutenetwerk.  

 

Rol provincie 

 

 

Facilitator van ondernemerschap  

(Co)financier 

Beschermer van natuur- en erfgoedwaarden  

 

Uitvoering 

 

 

Provinciale wandelroutecoördinator  

Gebiedscommissie Oost en Kromme Rijn 

Gebiedscommissie West 

 

Overige partners 

 

 

Aanbieders wandelroutes 

Gemeenten 

Natuur- en recreatiebeheerders 

Grondeigenaren 

Recreatie Midden Nederland 

Stichting Wandelnet 

Te Voet, ANWB, Koninklijk Horeca Nederland  

Agrarische natuurverenigingen 

 

Financiële dekking 

 

 

Beleidsprogramma Vrije tijd 2009- 2012:     € 100.000 
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4. (Boven)regionale routes en publieksbereik  

 
Wat gaan we doen? 

 

 

(Boven)regionale routenetwerken 

De provincie Utrecht heeft de afgelopen tien jaar relatief veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van 

nieuwe wandel- en fietsroutes en –infrastructuur. Utrecht heeft een goed stelsel van wandelroutes. 

Echter, de onderlinge samenhang ontbreekt nog voor een deel. Ook is er nog nauwelijks aandacht 

geweest voor de zichtbaarheid van en bekendheid met de uitstekende fiets- en wandelmogelijkheden in 

de provincie Utrecht. Routes worden door vele instanties beheerd en ontwikkeld en zeer versnipperd 

aangeboden. Er is vraag naar meer herkenbare startpunten en de aansluiting op het toeristisch-

recreatief product verdient verbetering. De provinciale wandelroutecoördinator zet zich in om te 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de samenhang te verbeteren en is de verbinder tussen alle 

wandelorganisaties en beherende partijen. 

Het agrarische gebied van het Groene Hart, Kromme Rijngebied en Gelderse Vallei kan beter 

toegankelijk worden door uitbreiding van de boerenlandpaden en het routenetwerk van Klompenpaden. 

De provincie Utrecht  stelt hiervoor de kaders en de gebiedscommissies geven binnen de kaders 

uitvoering aan de projecten. 

 

Borging landelijke recreatieve netwerken in provincie Utrecht 

In 2007 heeft de provincie afspraken gemaakt met de landelijke routepartijen voor de reconstructie van 

verschillende landelijke routes. Dit is vastgelegd in het Meerjarenplan landelijke recreatieve 

routenetwerken 2007-2013. De landelijke organisaties hebben hun voorbereidingen voor deze 

reconstructies al getroffen en vaak al een deel voorgefinancierd. Vanuit ons beleid hechten wij veel 

waarde aan de landelijke routenetwerken als onderdeel van de (boven)regionale routestructuren. Wij 

willen daarom de gemaakte afspraken nakomen. 

Ondertussen zal de provincie voor na 2013 samen met de andere provincies en de landelijke 

organisaties zelf onderzoeken hoe deze landelijke netwerken en bijbehorende organisaties  - zonder de 

rijksbijdragen – verder kunnen. Bekeken moet worden of de landelijke organisaties met hun expertise en 

mankracht meer – op projectbasis – regionaal ingezet kunnen worden. Kan een landelijk netwerk ook 

een regionaal vrijwilligersnetwerk coördineren en in  stand houden? Kan een landelijk netwerk een 

regionale webportal verzorgen, etc.? Daarnaast zal gezocht moeten worden naar innovatieve 

financieringsmogelijkheden. 

 

Publieksbereik routenetwerken 

De provincie Utrecht wil het voortouw nemen in de uitvoering van diverse acties om het 

(boven)regionale fiets- en wandelnetwerk als geheel te ontsluiten. Het accent zal hierbij liggen op 

communicatiemiddelen als een webportal en app voor smartphones. Maar ook (onderhoud van) de 

bebording is denkbaar.  

 

Meetbaar resultaat 

 

 

 Meerjarenplan Landelijke recreatieve routenetwerken 2012 uitgevoerd. 

 Regionale inzet  landelijke routebureaus Stichting Recreatietoervaart Nederland, Wandelnet en 

Fietsplatform nader afgesproken. 

 Tien verbeterpunten fiets- en wandelroutes uitgevoerd. 

 Koppeling webportal gerealiseerd met alle toeristisch-recreatieve informatie over wandelen en 

fietsen in de provincie Utrecht, binnen bestaande toeristisch-recreatieve portals. 

 App gerealiseerd die 10.000 keer is gedownload. 
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Rol provincie 

 

 

Regisseur 

(Co)financier 

 

Uitvoering 

 

 

Gebiedscommissie Oost en Kromme Rijn (routes en knelpunten) 

Gebiedscommissie West (routes en knelpunten) 

Provincie Utrecht (borging landelijke netwerken en publieksbereik) 

 

Overige partners 

 

 

Landelijke routebureaus (Wandelnet, Fietsplatform, Stichting Recreatietoervaart Nederland) 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Recreatie Midden Nederland, Het Utrechts Landschap, 

Landschap Erfgoed Utrecht 

Portalbeheerders 

Gemeenten 

Agrarische natuurverenigingen 

Bedrijfsleven 

 

Financiële dekking 

 

 

Agenda Vitaal Platteland 2007-2013:              € 400.000 

Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012:         €  200.000 
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5. Netwerk fietsvriendelijke horecapunten 

 
Wat gaan we doen? 

 

 

De provincie Utrecht sluit aan bij de verspreiding van het landelijke kwaliteitslabel voor fietsvriendelijke 

horeca- en logiesondernemers. Hierbij leggen we het accent op horecabedrijven die onderdeel uitmaken 

van het recreatief hoofdnetwerk uit de Visie, dus bij (potentiële) poorten en TOP’s en de 

(boven)regionale routestructuren voor wandelen, fietsen en varen. Ook de optimalisatie van het 

fietsknooppuntensysteem is hierin richtinggevend (zie project 2). 

Om in aanmerking te komen voor het certificaat ‘Fietsers welkom!’ dient een horecabedrijf te voldoen 

aan een aantal criteria (zoals oplaadmogelijkheid van fietsaccu’s, bandenplakset etc.). Na de uitrol van 

‘Fietsers welkom’ willen we dit provinciale netwerk in een campagne aan de man brengen en optimaal 

ontsluiten via de bestaande toeristisch-recreatieve webportals. 

 

Meetbaar resultaat 

 

 

Fietsvriendelijke horecapunten (80 aanbieders) gerealiseerd in de provincie Utrecht, aangesloten bij het 

kwaliteitslabel. 

 

Rol provincie 

 

 

(Co)financier 

 

Uitvoering 

 

 

Stichting Landelijk Fietsplatform 

 

Overige partners 

 

 

Koninklijk Horeca Nederland 

RECRON 

VVV Nederland 

Horecaondernemers 

Gebiedscommissies 

 

Financiële dekking 

 

 

Beleidsprogramma Vrije tijd 2012:     € 50.000 

 

 

 



 

  

 - 

3.2 Project voor opgave ‘Recreatiedruk om de steden accommoderen’ 

 
6. Prioritering en uitvoering Recreatie om de Stad ‘nieuwe-stijl’ 

 
Wat gaan we doen? 

 

 

Voorheen was het thema Recreatie om de Stad (RodS) een rijkstaak, maar deze is in 2011 

overgeheveld naar de provincies (zonder middelen). De provincie Utrecht  fungeert als trekker van een 

regionale stuur- en werkgroep ‘Herijking Recreatie om de Stad’ die momenteel scenario’s uitwerkt hoe 

nu verder te gaan met dit thema en waar de beperkt beschikbare middelen te willen programmeren. In 

deze aanpak houden we rekening met de planologische mogelijkheden voor recreatie in de gebieden 

om de steden (recreatiezones), zoals de Provinciale Structuurvisie (PRS) deze heeft vastgelegd. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de recreatieve vraag (op basis van de leefstijlenaanpak). Aandachtspunt 

is  de bereikbaarheid van de gebieden om de stad vanuit Utrecht en Amersfoort. Ook mogelijkheden 

voor nieuwe publiek-private samenwerkingsvormen staan in de uitwerking van de scenario’s centraal. 

Belangrijk is dat de financiering van zowel de inrichting als de exploitatie en onderhoud en beheer 

duurzaam is geborgd. Afstemming met het Traject Toekomst Recreatie(schappen) vindt hierin plaats. In 

2012 zal een scenario worden gekozen en dus duidelijk zijn waaraan en hoe het resterende budget 

wordt uitgegeven (binnen de oorspronkelijke RodS opgave). Er loopt nu een herijking die leidt tot een 

aantal concrete afspraken tussen de partners over welke gebieden we wel en niet aanpakken en hoe 

het beheer wordt geregeld en gefinancierd. Er komt een speciale stuurgroep binnen het AVP-

programma die belast zal zijn met de uitvoering van deze herijking. De provincie zal deze stuurgroep 

trekken. 

 

Duidelijk is (bronnen: onderzoek RodS provincie Utrecht, onderzoek RodS gem Utrecht/RMN) dat de 

recreatieve vraag van de stedeling groter is dan het aanbod dat er is en dat nog voor uitvoering gepland 

staat. In de verdere uitwerking van Recreatie om de Stad ‘nieuwe-stijl’ zal gekeken worden hoe met 

beperkte middelen we toch aan de vraag kunnen voldoen; in het Traject Toekomst Recreatie(schappen) 

zal dit meegenomen worden. Gedacht kan worden aan meer multifunctioneel gebruik, doelvervlechting, 

meer ondernemerschap, betere verbindingen. Steeds is hierbij belangrijk hoe we het bestaande 

duurzaam kunnen behouden. 

 

Meetbaar resultaat 

 

 

 In 2012 is de opgave Recreatie om de Stad met het restbudget met draagvlak van de partners 

geprioriteerd  en kan worden uitgevoerd in concrete gebiedsprojecten. 

 Tegelijkertijd is in het Traject Toekomst Recreatie(schappen) inzicht verkregen hoe bestaande en 

duurzame voorzieningen kunnen worden ontwikkeld en geborgd.  

 

Rol provincie 

 

 

Regisseur 

(Co)financier 

Facilitator van ondernemerschap 

 

Uitvoering 

 

 

Provincie Utrecht 

 



 

  

 - 

Overige partners 

 

Recreatie Midden Nederland 

Bestuur Regio Utrecht 

Bestuur Regio Amersfoort 

Gemeenten Utrecht, De Bilt, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Amersfoort 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer 

Ondernemers 

 

Financiële dekking 

 

 

Agenda Vitaal Platteland 2007-2013:     € 3,6 mln (afronding lopende projecten) 

 

 

 

3.3 Projecten voor opgave ‘Vernieuwing in de natuur’ 

 

 
7. Gebiedsaanpak recreatie en natuur Utrechtse Heuvelrug 

 
Wat gaan we doen? 

 

De provincie Utrecht wil ruimte bieden voor investeringen in recreatiebedrijvigheid, die zorgen voor  

kwaliteitsverbetering en vernieuwing van de sector, maar tevens bijdragen aan het behoud en 

versterking van de natuurwaarden. De ontwikkelruimte die de provincie tot nu toe bood, is onvoldoende 

gebleken. Het gaat hier zodoende om nadere beleidsuitwerking. 

In de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie biedt de provincie hiervoor meer instrumenten, zoals 

de saldobenadering. De Utrechtse situatie is zo specifiek gebleken, dat hier niet zonder meer een model 

van elders (zoals het Gelderse ‘krimp- en groei’) ingezet kan worden. Daarom is maatwerk nodig. Om te 

komen tot een gebiedsaanpak, zal eerst een analyse worden gemaakt van de gewenste ontwikkelingen 

en de kansen, ook op bedrijfsniveau. Dit vraagt om detailonderzoek, contacten met ondernemers en 

discussie met gemeenten en belangenorganisaties (van natuur en recreatie. Hierbij bekijken we in 

hoeverre we het project willen aanvangen met verblijfsrecreatiebedrijven, dan wel ook 

dagrecreatieterreinen een rol willen geven. Voor het nieuwe Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) worden 

aan het PRS beleid gerelateerde uitwerkingsvraagstukken geïnventariseerd. Uitwerking van een plan 

van aanpak voor een gebiedsgerichte aanpak voor natuur en recreatie in de EHS en zonering van de 

recreatiezone wordt hierin meegenomen. 

Met de landelijke innovatiestichting STIRR zal worden verkend in hoeverre dit project in aanmerking 

komt voor een zogenoemde green deal met het rijk. Een green deal is een gezamenlijke 

inspanningsverplichting van rijk, provincie en maatschappelijke partners om ‘groen (natuur) en groei 

(bedrijvigheid)’ op innovatieve wijze te versnellen, te denken valt aan een pilot van drie bedrijven die op  

regionaal schaalniveau natuurcompensatie uitruilen. 

 

Meetbaar resultaat 

 

 

 Plan van aanpak gereed met draagvlak van de partners voor saldobenadering  natuur en 

kwaliteitsverbetering/uitbreiding van recreatieterreinen in de regio Utrechtse Heuvelrug. 

 Green deal gesloten met het rijk en andere partners voor een pilotproject recreatie en natuur. 

 

 

 



 

  

 - 

Rol provincie 

 

 

Regisseur 

(Co)financier 

Facilitator van ondernemerschap 

Beschermer van natuurwaarden 

 

Uitvoering 

 

 

Provincie Utrecht 

Overige partners 

 

Adviescommissie Recreatie en Toerisme 

Gebiedscommissie Oost 

Particuliere natuurbeheerders 

Natuurbeheerders als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer etc. 

Gemeenten regio Utrechtse Heuvelrug 

RECRON 

Recreatieondernemers 

Recreatie Midden Nederland 

 

 

Financiële dekking 

 

 

Beleidsprogramma Vrije tijd 2012: € 100.000 

 

 

 

 
8. Evenwichtige ontwikkeling Pyramide van Austerlitz 

 
Wat gaan we doen? 

 

 

De provincie Utrecht wil een evenwichtige ontwikkeling stimuleren van de locatie Pyramide van 

Austerlitz. De Pyramide is als ikoon van de Franse Tijd een belangrijk erfgoedobject en de 

exploitatiesubsidie van de provincie hieraan wordt afgebouwd. De Pyramide ligt middenin  de 

ecologische hoofdstructuur. Tegelijkertijd kent de Pyramide een sterke publieksfunctie met ca. 300.000 

bezoekers per jaar. Uit publieksonderzoek is bekend dat de Pyramide van Austerlitz het meest tot de 

verbeelding sprekende cultuurmerk van de Heuvelrug is. Het gaat hier zodoende om nadere 

beleidsuitwerking. 

Het doel van het uitvoeringsjaar 2012 is om planologisch maatwerk te leveren voor een evenwichtige 

ontwikkeling van de locatie Pyramide van Austerlitz. Een ontwikkeling waarin erfgoed- en 

natuurwaarden én kwaliteitsverbetering van de publieksfuncties in onderlinge relatie met elkaar en in 

harmonie plaatsvindt.  Vanuit het erfgoedbeleid is publieksbereik naast bescherming eveneens een 

belangrijke uitdaging (´behoud door ontwikkeling’). Afhankelijk van complexiteit van de opgave, kan 

eventueel de relatie met aangrenzende grondeigenaars of andere Poorten/TOP’s te worden bezien. 

Verder is het doel om te stimuleren dat er een gebiedsgerichte exploitatie wordt gerealiseerd, waarin 

verevening plaats vindt tussen opbrengsten-kosten van recreatie (horeca/entree), natuur en erfgoed. 

 

 



 

  

 - 

Meetbaar resultaat 

 

 

Mogelijkheden voor evenwichtige ontwikkeling Pyramide van Austerlitz onderzocht, met aandacht voor 

duurzame versterking van recreatie- natuur- en erfgoedfuncties.  

 

Rol provincie 

 

 

Regisseur 

Facilitator van ondernemerschap 

Beschermer van erfgoed- en natuurwaarden 

 

Uitvoering 

 

 

Grondeigenaar 

 

Overige partners 

 

 

Provincie Utrecht 

Stichting Pyramide van Austerlitz 

Gemeente Woudenberg 

Landschap Erfgoed Utrecht 

Adviescommissie Recreatie en Toerisme 

Gebiedscommissie 

 

Financiële dekking 

 

 

N.v.t. (alleen interne capaciteit) 

 

 

 

 
9. Evenwichtige aanpak legakkers Vinkeveense Plassen 

 
Wat gaan we doen? 

 

 

In 2011 heeft Recreatie Midden Nederland zorgen geuit over het verdwijnen van de legakkers in 

Vinkeveense Plassen (VP) en de Loosdrechtse Plassen (LP). De aanleiding is dat de hoge kosten 

voor het onderhoud als problematisch wordt ervaren. Het gaat hier zodoende om een 

afweging tussen belang en kosten van het in stand houden. Gedeputeerde Staten hebben op 24 

mei en 8 november 2011 aangegeven oog te hebben voor deze problematiek. Als eerste stap is 

onderzocht hoe de legakkers in het Groene Hart beleidsmatig zijn geborgd in de provinciale en 

gemeentelijke plannen. Dit met als doel een eenduidig beleidsmatig provinciaal standpunt te kunnen 

formuleren. Vanwege verschillende redenen is ervoor gekozen focus te leggen op de VP.  

 

Vanuit de beleidsterreinen wordt behoud van in ieder geval een gedeelte van de legakkers belangrijk 

geacht omdat: 



 

  

 - 

 De ontginningsstructuur van het Vinkeveense plassengebied zichtbaar en beleefbaar moet 

blijven. 

 De status van de Vinkeveense Plassen als (boven) regionaal waterrecreatiegebied dient  

behouden te blijven. Mede door de decoratieve aanwezigheid van legakkers krijgen de plassen 

van Vinkeveen een unieke waarde voor de recreatie. 

 In de ontwerp PRS het legakkergebied van de Vinkeveense Plassen geduid wordt als 

Ecologische hoofdstructuur, als agrarisch cultuurlandschap met aardkundige waarden en als het 

Groene Hart gebied met landschappelijke kernkwaliteiten.  

 

Nu de eerste stap is gezet kan in 2012 de volgende fase starten; de uitwerking van het provinciaal 

belang in samenspraak met gebiedspartners.  Aan de hand van de uitwerking kan een gezamenlijk 

toekomstbeeld worden bepaald door provincie en gebiedspartners. De stap die daarna volgt is het 

formuleren van oplossingsrichtingen.  

 

Meetbaar resultaat 

 

 

 Het provinciaal belang uitgewerkt. 

 Een gezamenlijk toekomstbeeld en rolverdeling rollen provincie en andere partners bepaald.  

 Plan van aanpak opgesteld. 

Rol provincie 

 

 

Nader te bepalen op basis van plan van aanpak 

Uitvoering 

 

 

Nader te bepalen op basis van plan van aanpak 

Overige partners 

 

 

Recreatieschap Vinkeveense Plassen 

Gemeente De Ronde Venen 

Belangenverenigingen (oa Behoud Vinkeveense legakkers) 

Waterschap 

Gebiedscommissie West 

 

Financiële dekking 

 

 

N.v.t. (alleen interne capaciteit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 - 

 

 

 
10. Adviescommissie Recreatie en Toerisme 

 
Wat gaan we doen? 

 

 

In juni 2010 is de Adviescommissie Recreatie en Toerisme ‘nieuwe stijl’ in opdracht van de provincie 

Utrecht van start gegaan. De Adviescommissie Recreatie en Toerisme adviseert Utrechtse gemeenten 

en de provincie Utrecht over plannen voor nieuwvestiging, uitbreiding en herstructurering van toeristisch 

recreatieve bedrijven in natuurgebieden. De adviescommissie stelt zich ten doel een bijdrage te leveren 

aan een duurzame ontwikkeling van (intensieve) ruimtelijke recreatieplannen in de provincie Utrecht, 

waarbij kwaliteitswinst optreedt voor recreatie, natuur en landschap.  

De eerste jaren laten zien dat de taken van de adviescommissie effectief zijn. In het jaar 2012 zal de 

adviescommissie naar verwachting een vijftal onafhankelijke adviezen uitbrengen. 

 

Meetbaar resultaat 

 

 

 Vijf onafhankelijke adviezen voor kwaliteitswinst natuur en/of uitbreiding recreatie overgenomen, 

waaronder advies over gebiedsaanpak (zie project 7). 

 Themabijeenkomst met 50 deelnemers over  innovatie natuur-recreatie georganiseerd. 

 

Rol provincie 

 

 

(Co)financier 

Beschermer van natuurwaarden 

 

Uitvoering 

 

 

Adviescommissie Recreatie en Toerisme 

 

Overige partners 

 

 

Gemeenten 

RECRON 

Recreatieondernemers 

Natuur en Milieu Utrecht 

Gebiedscommissies 

 

 

Financiële dekking 

 

 

Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012: € 100.000 

 

 

 



 

  

 - 

3.4 Project voor opgave ‘Open landschap beter beleven’ 

  

 
11. Harmonisering brug- en sluisbediening Groene Hart 

 
Wat gaan we doen? 

 

 

De provincie Utrecht wil de samenhang stimuleren tussen de watersportgebieden Vecht, Loosdrechtse 

Plassen en Vinkeveense Plassen. Met het programmabureau Groene Hart starten we in 2012 een pilot 

om te komen tot harmonisering van brug- en sluisbedieningstijden, inclusief gebiedsgerichte financiering 

(bv met een vignettering). Door de bedieningstijden en betalingswijzen op elkaar af te stemmen ontstaat 

meer samenhang in de vaarroutes in het Groene Hart. Dit leidt tot een betere doorstroming van de 

recreatietoervaart, heeft gunstige economische effecten en levert een bijdrage aan een verhoging van 

de leefbaarheid van het gebied. 

In de pilot willen we verkennen in hoeverre het realistisch is om te komen tot een financierings-

constructie waarin opbrengsten van sluisgelden direct weer ten gunste van watersport in het Groene 

Hart komen. 

 

Meetbaar resultaat 

 

 

Pilot opgestart voor harmonisering brug- en sluisbedieningstijden en nieuwe gebiedsgerichte 

doelfinanciering. 

 

Rol provincie 

 

 

Procesregisseur 

 

Uitvoering 

 

 

Programmabureau Groene Hart 

 

Overige partners 

 

 

Stichting Recreatie Toervaartnet Nederland 

Vereniging regio Water/Randstad Waterbaan 

Hoogheemraadschappen 

Waterschappen 

Gemeenten 

Ondernemers 

Gebiedscommissie West  

 

Financiële dekking 

 

 

Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012: € 50.000 

 

 

 



 

  

 - 

3.5 Projecten voor opgave ‘Ondersteuning ondernemerschap’ 

 

          12. Borging toeristische promotie en consolideren webportals 
 
 

Wat gaan we doen? 

 

 

Borging toeristische marketingplannen 

De provincie Utrecht heeft in de afgelopen jaren uitvoeringsovereenkomsten afgesloten voor toeristische 

marketingplannen met vier bestemmingsgebieden, namelijk stad Utrecht, Amersfoort, regio Utrechtse 

Heuvelrug en Groene Hart. Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord 2011-2015 zal de provincie deze 

taken niet voortzetten, omdat de provincie vindt dat dergelijke marketingtrajecten (gedeeltelijk) kunnen 

voortbestaan zonder provinciale subsidie en marktpartners hier een grotere verantwoordelijkheid 

kunnen nemen. Voor de jaren 2013 en 2014 geldt budgettair een afbouwregime. 

Voor de kerntaken cultuurhistorisch erfgoed en natuur houdt de provincie Utrecht een beperkte rol. Ook 

hebben we de ambitie om als stad en regio Culturele Hoofdstad te zijn in 2018. Zodoende zullen we in 

de toewijzing van promotiemiddelen voor 2013 en 2014 kiezen voor projecten die het beste aansluiten 

bij de kernthema’s cultuurhistorisch erfgoed, natuur en kandidatuur Culturele Hoofdstad 2018. 

Gemeenten en andere partners worden uitgenodigd om uiterlijk 1 oktober 2012 marketingplannen in te 

dienen die het beste aansluiten bij deze kernthema’s.  

 

Consolideren webportals  

Met beëindiging van de subsidierelatie met Utrecht Toerisme en Recreatie zijn in 2010 de webportals 

van UtrechtYourWay eigendom geworden van de provincie Utrecht. Inmiddels maken 14 regio- en 

themaportals direct gebruik van de provinciale portals. Het bezoek aan de portals groeit hierdoor 

gestaag, omdat data wederzijds worden uitgewisseld en gemeenten, partners, VVV’s en bibliotheken 

kosteloos van elkaars data gebruik kunnen maken. 

Het jaar 2012 staat in het teken van het completeren van de functionaliteiten van de portals. Verder 

worden acties uitgevoerd om de webportals optimaal te ontsluiten met portals als de Nederlandse 

Databank Toerisme, Recreatie en Cultuur (NDTRC) van VVV Nederland en Gids van de bibliotheken. 

Ook voeren we enkele acties uit om de bekendheid van en toepassing onder het publiek te vergroten. 

Voor de continuïteit van de webportals en het bieden van zekerheid aan partners, gemeenten en 

marktpartners is het van belang dat de provincie Utrecht tot en met 2015 verantwoordelijkheid neemt om 

deze webportals te beheren. In 2012 zullen we verkennen hoe we na 2015 de gedane investering op 

verantwoorde wijze kunnen borgen.  

 

Meetbaar resultaat 

 

 

 Internetportals UtrechtYourWay tellen 450.000 bezoeken op jaarbasis (uitgangspositie= 350.000 in 

2010) 

 Ontsluiting met internetportal NDTRC gerealiseerd 

 Ontsluiting met internetportal Gids gerealiseerd 

 

Rol provincie 

 

 

Facilitator van ondernemerschap 

Cofinancier  

 

 

 

 



 

  

 - 

Uitvoering 

 

 

Provincie Utrecht  

 

Overige partners 

 

 

Extern marketingbureau 

Gemeente Utrecht 

Toerisme Utrecht 

Gemeente Amersfoort 

Stichting City Marketing Utrecht 

Merk en Marketing Groene Hart 

Gemeenten regio Utrechtse Heuvelrug 

Gemeenten regio Groene Hart 

Ondernemers 

Gebiedscommissies 

 

Financiële dekking 

 

 

Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012: € 804.000 (reeds verplicht in convenanten) 

 

 

 

    
                    13. Platform zakelijk toerisme ‘nieuwe-stijl’ 
 
 

Wat gaan we doen? 

 

 

De provincie Utrecht heeft enkele jaren geleden het Platform Zakelijk Toerisme in het leven geroepen: 

een regionaal samenwerkingsverband met een dertigtal publieke en private partners. De afgelopen 

jaren heeft het platform als een broedplaats voor succesvolle projecten gediend die direct hebben geleid 

tot het stimuleren van de congresbranche in de regio. Denk hierbij aan de acquisitie van vijf 

grootschalige wetenschappelijke congressen en een Innovatie Award voor congrestoerisme in 

Amersfoort. 

 

Om meer focus aan te brengen in haar taken wil de provincie Utrecht haar activiteiten direct laten 

aansluiten bij het economisch beleid.  De komende jaren gaan we ons richten op het faciliteren van 

zakelijke kennisevenementen en –congressen specifiek voor de speerpunten life sciences, creatieve 

economie en duurzaamheid. Het platform gaat accountbeleid voeren voor kennisleveranciers (bedrijven, 

Universiteit Utrecht en hogescholen) en ontvangende partners. De schaal van deze faciliterende 

diensten overstijgen de individuele grenzen van Utrecht, Zeist, Nieuwegein, Houten, Amersfoort en regio 

Utrechtse Heuvelrug. Wij willen dit project nadrukkelijk in cofinanciering (maximaal 50%) met 

gemeenten en marktpartners realiseren. De inzet is om cofinanciering te verankeren in 

meerjarenafspraken met gemeenten en marktpartners (bijvoorbeeld voor 2012-2015). Hierbij zullen we 

nader verkennen in hoeverre we dit thema kunnen verbinden met de uitvoering van het lopende 

economische beleid. 

 

 

 



 

  

 - 

Meetbaar resultaat 

 

 

Meerjarenprogramma kennisevenementen opgestart en eerste vijf deelprojecten in uitvoering gebracht. 

 

Rol provincie 

 

 

Facilitator ondernemerschap 

Cofinancier  

 

Uitvoering 

 

 

Platform Zakelijk Toerisme 

 

Overige partners 

 

Mogelijk gemeenten Utrecht,  Amersfoort, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Houten, Food Valley-gemeenten 

Hoteloverleg (HOST) Utrecht 

Jaarbeurs Utrecht 

Koninklijk Horeca Nederland 

Ondernemers 

Gebiedscommissies 

 

Financiële dekking 

 

 

Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012: € 250.000 

 

 

 

 

                  14. Toolkit leefstijlen recreatie en monitor 
 
 

Wat gaan we doen? 

 

 

De provincie Utrecht heeft in 2011 het initiatief genomen om op landelijke schaal te stimuleren dat twee 

omvangrijke onderzoeksprogramma’s zijn gekoppeld, namelijk het Continu Vrijetijdsonderzoek van het 

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en de Leefstijlendata van RECRON/Smart Agent. 

Hierdoor beschikt de provincie Utrecht over leefstijlprofielen en vrijetijdsvoorkeuren van alle inwoners 

van de Utrechtse gemeenten. Hierdoor kunnen we direct stimuleren dat gemeenten vraaggerichter 

beleid gaan voeren en uitvoeringspartners hun concept- en locatieontwikkeling maatgerichter kunnen 

uitvoeren. Dit kan bijdragen aan een beter evenwicht tussen vraag en aanbod.  Inmiddels zijn partners 

(Stichting Vrede van Utrecht, Toerisme Utrecht ) en enkele gemeenten (oa Soest) de leefstijldata aan 

het toepassen. In 2012 stimuleren we een breder gebruik van deze data, door gemeenten en partners.  

Hiertoe organiseren we twee netwerkbijeenkomsten. 

Om de ontwikkeling van de betekenis van de toeristisch-recreatieve sector goed te volgen, laten we in 

2012 een Monitor Toerisme en Recreatie uitvoeren. In 2008 en 2010 hebben we het eerder gedaan, 

zodat een goede vergelijking plaats kan vinden. In het begeleidingstraject zullen we een 

ondernemerspanel betrekken. 

 



 

  

 - 

Meetbaar resultaat 

 

 

 Toolkit leefstijlen in uitvoering gebracht door vijf partners (gemeenten en uitvoeringspartners) 

 Twee netwerkbijeenkomsten leefstijlen en recreatieprofielen georganiseerd 

 Monitor Toerisme en Recreatie 2012 uitgevoerd 

 

Rol provincie 

 

 

Procesregisseur 

 

Uitvoering 

 

 

Provincie Utrecht 

 

Overige partners 

 

 

Extern bureau 

Gemeenten 

RECRON  

Ondernemers in panel 

Gebiedscommissies 

 

Financiële dekking 

 

 

Beleidsprogramma Vrije tijd 2009- 2012: € 50.000 

 

 



 

  

 - 

 

4 BESCHIKBARE BUDGETTEN 

 

4.1 Totaal beschikbaar budget 

De nieuwe Coalitie heeft in 2011 de wens uitgesproken de activiteiten uit het beleidsprogramma Vrije tijd 

2009-2012 te willen afbouwen en meer focus te willen kiezen voor dit beleidsdomein binnen de gekozen 

kerntaken. Voor de thema’s ‘Marketing en promotie’, ‘Evenementen’ en ‘Merklocaties’ geldt zodoende dat 

we projecten hebben afgebouwd.  

In het bijgevoegde Uitvoeringsplan 2012 geven we aan binnen de gekozen opgaven welke meetbare 

resultaten we willen bereiken. In dit Uitvoeringsplan 2012 wordt ook duidelijk welke taken en rollen vanuit 

de kerntaken van de provincie Utrecht wenselijk zijn. Voor het jaar 2012 is hiertoe budget beschikbaar 

vanuit het beleidsprogramma Vrije Tijd (jaarschijf 2012, € 1.548.000) en vanuit het AVP (geschat bedrag 

van € 150.000).  

 

Vanuit het beleidsprogramma Vrije Tijd en vanuit de AVP zijn er voor 2012 reeds middelen vastgelegd / 

gereserveerd voor projecten die bijdragen aan de prestaties van dit uitvoeringsplan 2012. Voor Vrije Tijd 

gaat het om een bedrag van € 804.000 voor het thema toeristische marketing en promotie, vanuit AVP om 

€ 3.600.000 voor ‘Recreatiedruk accommoderen’ en € 400.000 voor landelijke routes (als onderdeel van 

‘Recreatief hoofdnetwerk’). Ingedeeld naar opgave gaat het om de volgende inzet van middelen: 

 

VRIJ IN TE ZETTEN BUDGET tbv UITVOERINGSPLAN 2012 

Opgave Vrije Tijd 2012 AVP 2012 Totaal 2012 

Recreatief hoofdnetwerk versterken/bewaken € 998.000 € 150.000 € 1.148.000  

  
 (poorten, TOP’s,  

div routeprojecten) 
(poorten en TOP’s) 

(poorten, TOP’s, div 
routeprojecten) 

Recreatiedruk accommoderen € 0  € 0  € 0  

Vernieuwing in de natuur € 200.000  € 0  € 200.000  

Open landschap beter beleven € 50.000  € 0  € 50.000  

Ondernemerschap ondersteunen € 300.000  € 0  € 300.000  

Totaal € 1.548.000  € 150.000  € 1.698.000  
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MIDDELEN REEDS VASTGELEGD IN PROJECTEN UITVOERINGSPLAN 2012 

Opgave Vrije Tijd AVP Totaal 

Recreatief hoofdnetwerk versterken/bewaken € 0  € 400.000  € 400.000  

    (landelijker routes)   

Recreatiedruk accommoderen € 0  € 3.600.000  € 3.600.000  

    (RODS)   

Vernieuwing in de natuur € 0  € 0  € 0  

Open landschap beter beleven € 0  € 0  € 0  

Ondernemerschap ondersteunen € 804.000  € 0  € 804.000  

Totaal € 804.000  € 4.000.000  € 4.804.000  

    Totaal € 2.352.000  € 4.150.000  € 6.502.000  

 

Verder draagt de provincie vanuit reguliere budgetten jaarlijks bij aan de gemeenschappelijke regeling van 

de recreatieschappen. Voor het uitvoeringsjaar 2012 gaat het om een budget van € 1,9 mln.  

 

4.2 Doorkijk: meekoppelen met andere opgaven 2013-2015 

We zien voor nog te ontwikkelen Uitvoeringsprogramma 2013-2015 goede kansen om aan te haken op  

lopende projecten elders binnen de provincie. Denk hierbij aan mobiliteitsprojecten (zoals Noordring 

Utrecht), toekomstige Europese programma’s, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Grebbelinie, projecten van 

Het Utrechts Landschap en Landschap Erfgoed Utrecht, uitvoering landbouwvisie en Ruimte voor de Lek. 

In het komende jaar zullen we verkennen in hoeverre we voor recreatie en toerisme kunnen aanhaken op 

dergelijke aanpalende lopende programma´s.  

 

 


