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Binnen de commissie was er brede waardering voor de voorgelegde Agenda. De volgende 
opmerkingen werden gemaakt. 
Van belang is om de uitvoering goed te regelen. De vraag is wie dat gaat doen. Ook is de vraag waar 
de verwachtingen van innovatief ondernemerschap op gebaseerd zijn. Het lijkt erop of de transitie van 
de recreatieschappen een van bovenaf opgelegd proces is; klopt dat? Herkennen de stakeholders, die 
zijn betrokken bij de totstandkoming, zich in de Agenda? Van belang is dat de gebieden niet 
overbelast worden door te sterke druk vanuit toerisme en recreatie (bv. verkeersproblemen). Is het 
mogelijk om een onderzoek te doen naar de knelpunten van recreatie rondom steden. Ook lijkt het 
een goed idee om een bijeenkomst voor landgoedeigenaren te organiseren over het toegankelijk en 
bereikbaar houden van natuur. Er lijkt een onevenwichtigheid te zijn tussen de grote aandacht voor de 
Heuvelrug enerzijds en de wat magere aandacht voor het Groene Hart anderzijds. Is het mogelijk om 
gratis wifi aan te bieden bij halteplaatsen en TOP’s? Wat is de relatie met de provinciale 
Subsidieverordening? Er is veel aandacht voor digitalisering, maar wat betekent dit voor mensen die 
geen computers etc. gebruiken? Hoe zit het met winsten van bedrijven bij recreatieterreinen en de 
mogelijkheid dat zij bijdragen aan het onderhoud? Wat is er aan te doen dat een gemeente als 
Amersfoort niet meer bijdraagt aan een voorziening als het Henschotermeer, terwijl veel inwoners er 
wel gebruik van maken? 
De gedeputeerden geven aan dat de stakeholders zich goed herkennen in de opgestelde agenda. 
Inderdaad is er veel online; offline zijn er plaatsen waar folders ter beschikking staan. Er moet een 
balans zijn tussen innovatief ondernemerschap en groen/milieu. De druk op recreatiegebieden is punt 
van aandacht. Inderdaad is de transitie van recreatieschappen een proces van bovenaf. Dit komt 
doordat gemeenten het niet zelf op kunnen lossen. Er is wel een gevoel van collectieve 
verantwoordelijkheid, bv. ook in het geval van Amersfoort-Henschotermeer. GS zijn van plan om het 
thema van recreatie rond de steden weer op te gaan pakken. GS zijn voorstander van het organiseren 
van een kennisbijeenkomst voor landgoedeigenaren. Zuid Holland is trekker van het Groene Hart, 
waardoor dit in deze Agenda iets minder aandacht krijgt. Bekeken kan worden of gratis wifi een 
mogelijkheid is. GS hebben geen inzicht in de winst van bedrijven. Bedrijven dragen bij in de vorm van 
pachtgelden etc. Voor dit programma zal een uitwerkingsverordening worden opgesteld. 
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