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DATUM 11-5-2021 

AAN Leden van Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Arne Schaddelee 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP 
Beantwoording vragen statenleden tijdens werksessie kaderstelling Programma Recreatie 
en Toerisme 

 

 

Geachte leden van de Provinciale Staten, 

 

Tijdens de werksessie over de kaderstelling van het Programma Recreatie en Toerisme zijn enkele vragen 

gesteld. In het navolgende zijn de vragen aangegeven en daaronder de beantwoording. 

 

 

Zijn er al gegevens bekend van de effecten van de Druktemonitor? Wordt het menselijk gedrag beïnvloed door 

het gebruik van de Druktemonitor? Wat zijn de resultaten van de evaluatie? (mevrouw Welschen, CDA) 

 

In de zomer van 2020 is de provincie als proef gestart met de Druktemonitor. Daarbij is aangesloten bij de 

Druktemonitor van de provincie Gelderland. Direct na de zomer is de Druktemonitor geëvalueerd. Uit deze 

evaluatie blijkt dat de site in de zomerperiode goed bezocht is. In totaal zijn er op de site zo’n 45.000 bezoekers 

geteld. De site is positief gewaardeerd met een 7.3. De bezoekers hebben aangegeven een alternatief te kiezen 

voor tijdstip of locatie als de monitor een rode of oranje kleur aangeeft. Het overzicht van de resultaten is als 

bijlage bij deze beantwoording gevoegd.  

Ook waren er leerpunten, waarbij het zo veel mogelijk vervangen van subjectieve data (de lokale expert) voor 

objectieve data (parkeerlussen, tellers) de belangrijkste was. Hieraan gaan we nu meer aandacht geven zodat de 

betrouwbaarheid van de monitor verder verbetert. Ook met de communicatiestrategie, hoe kun je de recreant en 

toerist goed bereiken, gaan wij aan de slag zodat de vindbaarheid beter wordt. Hiermee zal de effectiviteit van de 

monitor verder toenemen. 

 

 

Heeft de provincie de bevoegdheid om gemeenten op te leggen dat zij een bijdrage leveren aan het beheer en 

onderhoud van het recreatieve groen? Alle gemeenten zouden hieraan moeten bijdragen. (de heer Suna, PvdA) 

 

Er ligt geen wettelijke basis wie verantwoordelijk is voor voldoende recreatie voor inwoners. De gemeenten zijn 

wel de eerst aangewezenen voor deze taak. De manier waarop de gemeenten dat doen is zeer wisselend. De 

provincie heeft geen directe bevoegdheid om gemeenten te dwingen hiervoor financiën beschikbaar te stellen.  

In het nieuwe Programma Recreatie en Toerisme (PR&T) vragen wij aandacht voor het ‘eigenaarschap’ van de 

recreatieve taak. Vanuit de provincie ondersteunen wij recreatie door te participeren in de samenwerking binnen 

de Recreatieschappen en het Routebureau. Bij de Kaderstelling governance voor de toekomstige samenwerking 

van de Recreatieschappen is aangegeven dat wij met alle gemeenten gaan overleggen om deze taak in 

samenwerking met elkaar uit te voeren. Hierbij past en hoort een financiële bijdrage van gemeenten.  

 

 

10% van landgoederen in privaat bezit is afgesloten voor het publiek. Om welke oppervlakten gaat het hier en in 

hoeverre zet de provincie in op openstelling? (de heer Eggermont, SP) 

 

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap krijgen de eigenaren van landgoederen een bijdrage voor het 

behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen. In deze regeling hebben de landgoedeigenaren de 



 
 
 
 

2 
 

verplichting om de landgoederen kosteloos open te stellen voor het publiek. Ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, vanuit privacy overwegingen, hoeft een deel van het terrein niet open gesteld te worden. In de 

regeling wordt aangegeven dat het niet opengestelde deel een hectare groot mag zijn. Voor ieder landgoed gaat 

het hier om maatwerk. Exacte cijfers van de grootte zijn niet direct te leveren.  

 

Kloppen de gepresenteerde aantallen wel bij de verschillende infographics op pagina 42 en verder? 74 miljard 

dagtochten of bijna een miljard vakanties uit het buitenland, het lijkt niet helemaal te kloppen... (de heer 

Eggermont, SP) 

 

Dank voor opmerking. Er was inderdaad een fout in geslopen. Bij het onderdeel dagtochten (blz. 42) in de 

tabellen staan punten en dat moeten een komma’s zijn. 

 

 


