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BIJLAGE Geen ONDERWERP Reactie provincie op de Koersnotitie 

Toekomst Recreatieschappen 

 

 

 

Geachte stuurgroep, 

 

Wij hebben van u de Koersnotitie Toekomst Recreatieschappen ontvangen. U vraagt ons te reageren op de 

gekozen koers en wel voor 10 december, zodat de reactie kan worden meegenomen in de voortgang van het 

uitvoeringsprogramma. In antwoord op uw vraag, berichten wij als volgt. 

 

In de Koersnotitie Toekomst Recreatieschappen heeft u de reacties van de deelnemers op de notitie De 

toekomst van recreatie als publieke taak, de gesprekken en verschillende bijeenkomsten verwerkt. Ook wij 

hebben op deze notitie gereageerd en aangegeven wat de provincie beoogt met de omvorming van de 

recreatieschappen (12 maart 2013, 80DF0705): 

 

- Een versimpeling van de organisatiestructuur; 

- Meer invloed voor de provincie binnen de organisatiestructuur om gerichter te kunnen sturen op de 

realisatie van haar beleidsdoelen; 

- Een eenduidige en heldere rol van de provincie, ook ten opzichte van de gemeenten; 

- Een bestuurlijke organisatie die zich richt op de strategische, (boven)regionale en integrale 

beleidskeuzes; 

- Een kleine en slagvaardige uitvoeringsorganisatie die effectief en efficiënt in opdracht van de partners 

haar beheers- en onderhoudstaken uitvoert; 

- Een ontwikkelingsgerichte organisatie die meer mogelijkheden biedt voor private investeringen in het 

aanbod van (boven)regionale recreatieve voorzieningen. 

 

Deze zaken zijn voor ons leidend geweest bij de beoordeling van de toegestuurde Koersnotitie Toekomst 

Recreatieschappen. 

 

In de Koersnotitie Toekomst Recreatieschappen adviseert u als stuurgroep om met maatwerkoplossingen te 

komen tot de noodzakelijke veranderingen en tevens om ambities, afspraken, financiële en 

resultaatverplichtingen van alle betrokken partijen vast te leggen in programmatische meerjarenafspraken.  

 

Aan: Stuurgroep Toekomst Recreatie(schappen) 

t.a.v. programmamanager T. Nova 

p.a. Postbus 80300 
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Wij kunnen ons in principe goed vinden in de adviezen van de stuurgroep. Met de adviezen wordt naar ons idee 

voldoende tegemoet gekomen aan de doelen die de provincie heeft gesteld aan het traject Toekomst 

Recreatie(schappen), zoals verwoord in haar reactie op de notitie De toekomst van recreatie als publieke taak 

van 12 maart 2013.  

 

Wij hebben nog de volgende aanvullende opmerkingen: 

- Bij het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug willen wij opmerken dat wat ons betreft het belangrijk is 

om, aanvullend aan het advies, een alternatieve samenwerkingsvorm te vinden waarmee gestuurd kan 

worden op inhoud en strategie. 

- Ten aanzien van het Uitvoeringsprogramma Toekomst Recreatie(schappen) merken wij op dat wij in 

principe de lijn van het Uitvoeringsprogramma ondersteunen, maar ook de noodzaak zien dat dit in 

samenwerking met de andere deelnemers verder wordt uitgewerkt. Wij stellen daarom voor dat de 

nieuwe stuurgroep, die het uitvoeringsprogramma verder moet uitwerken, dit net als bij het voorgaand 

traject onder voorzitterschap van de provincie doet en daarbij de verschillende rollen, waaronder die 

van de provincie, nader vormgeeft.  

 

Hoogachtend, 

 

Provinciale Staten van Utrecht, 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 

 


