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DATUM 15-6-2021 

AAN Provinciale Staten 

VAN Arne Schaddelee 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Doorontwikkeling Druktemonitor 

 

Bij de behandeling van het Statenvoorstel Herstelimpuls Toerisme en Druktemonitor op 2 juni 2021 is uitgebreid 

stilgestaan bij de Druktemonitor. In het voorstel is gevraagd om de COVID-reserve aan te wenden voor 

financiering van de digitalisering van de monitor. Bij de behandeling van dit voorstel is een amendement 

ingediend en aangenomen. Hierdoor is er geen extra budget beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling. 

Tijdens de bespreking is door het college aangegeven door te willen gaan met het instrument van de 

Druktemonitor. Inmiddels zijn er vanuit het werkveld (door terrein beherende organisaties, handhaving, de 

marketingbureaus en gemeenten) reacties gekomen om te blijven inzetten op dit instrument. Ook na de COVID 

zal het druk blijven en blijft spreiding nodig. De Druktemonitor helpt hierbij. 

 

Zoals bij de behandeling door één van uw leden is geopperd is gezocht of er binnen bestaande budgetten ruimte 

kan worden gevonden om een beperkte doorontwikkeling toch mogelijk te maken. Binnen bestaande budgetten 

en met medewerking van partners is het mogelijk gebleken deze beperkte doorontwikkeling te kunnen 

bekostigen. De totale kosten bedragen incidenteel € 48.000. Hiervoor is budget gevonden bij recreatie en bij 

‘Slimmer met Data’. De gemeente De Ronde Venen betaalt mee aan de pilot bij de Vinkeveense Plassen. 

Met het gebruik van de Druktemonitor in de zomer- en herfstperiode (zomer – waterlocaties, herfst – boslocaties) 

en meer communicatie ontstaat er een goede basis om te komen tot een goede evaluatie. De volgende 

uitgangspunten zijn gehanteerd voor de verder uitwerking: 

• We maken beperkt gebruik van handmatige invoeringen van waarnemingen van lokale experts, omdat 

zij daar simpelweg nagenoeg geen tijd voor hebben, en het de objectiviteit en betrouwbaarheid van de 

monitor ten goede komt als we deze voeden met objectievere data; 

• We zetten in op resono-data, opgehoogde telling van locatiegegevens van diverse apps (zoals navigatie- 

en weerapps). Doordat dit breder in te zetten is -in tegenstelling tot eerdere verwachtingen- drukt dat de 

eerder geraamde kosten; 

• Met de gemeente De Ronde Venen is een pilot opgezet met de Druktemonitor: we gaan de parkeerdruk 

bij de eilanden meten; 

• We gaan vanwege de uitspraak van de Staten een kort contract aan met Resono en zullen verder geen 

andere tools toevoegen dan wel andere kosten voor digitalisering Druktemonitor maken. 

 


