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Ambitie is de recreatieve voorzieningen daar waar 
mogelijk uit te breiden. Wat is de concrete behoefte 
in hectares?

Het is niet eenvoudig om de behoefte aan recreatievoorzieningen exact in 
hectares aan te geven. Het gaat immers niet alleen om de kwantiteit, maar 
zeker ook om de kwaliteit van het aanbod, om spreiding en om de bereik-
baarheid. 5 ha goed ingericht terrein dat makkelijk is te bereiken kan 
waardevoller zijn dan 10 ha terrein dat moeilijk is te bereiken en waarvan 
de inrichting niet aansluit bij de vraag. Toch kan aan de hand van normen 
meestal wel een indicatie worden gegeven van de behoefte. 
In de recente rapportage Groen Groeit Mee, Opgaven in beeld (juli 2021, 
wordt nog gedeeld met PS) is de opgave voor (recreatief) groen tot 2040 
geïnventariseerd. Het is nadrukkelijk geen programmering of een opgave 
voor alleen de provincie. Wel is duidelijk dat de opgave voor aanvullend 
recreatief groen groot én urgent is.

2

Waar zijn provinciale zoekgebieden?

Hiervoor vormt de door PS vastgestelde Omgevingsvisie ons kader. Daarin is 
o.m. het volgende vastgelegd:
We kijken allereerst naar het areaal aan (bovenlokale) dagrecreatie-
terreinen en recreatiezones, dat bedoeld is om bestaande (bovenlokale) 
recreatiefuncties te behouden en nieuwe (bovenlokale) recreatiefuncties 
een plek te kunnen geven. (…) Daarbij willen wij in deze zones onder 
voorwaarden ruimte bieden voor nieuwe (bovenlokale) recreatievoor-
zieningen. De bestaande bovenlokale dagrecreatieterreinen houden, 
passend bij de andere provinciale belangen, ruimtelijke mogelijkheden om 
een kwaliteitsslag te kunnen maken om aan de (veranderende) vraag van 
recreanten te kunnen voldoen. Wij willen dit areaal van recreatiezones en 
(bovenlokale) dagrecreatieterreinen dan ook behouden en we stimuleren 
een optimale benutting. Uitbreiding is nodig om aan de groeiende behoefte 
te kunnen voldoen. We kijken ook naar mogelijkheden voor extra opvang in 
gebieden die nu nog een beperkte opvangcapaciteit hebben. In de drukste 



gebieden, nabij de grote stedelijke gebieden van Amersfoort en Utrecht, 
zoeken we naar combinaties van functies in de groene ruimte. 

3

Wat wordt er minder gedaan/gecombineerd bij 
uitbreiding van recreatievoorzieningen?

Zoals in de Omgevingsvisie is vastgelegd, kiezen we ervoor de schaarse 
ruimte efficiënt te benutten en functies slim te combineren. Recreatie kan 
bijvoorbeeld samengaan met bosaanleg en onder voorwaarden met nieuwe 
natuur, energietransitie, landbouw en wateropvang. Als het gaat om de 
aanleg van een nieuw bovenlokaal dagrecreatieterrein met intensief gebruik 
zal de mogelijkheid voor functiecombinatie duidelijk minder zijn. Die ruimte 
kan dan niet of zeer beperkt worden benut voor andere functies.

4

Wat is de rol en samenwerking van UPG in de 
uitbreiding van gebieden?

Als er kansen zijn voor of dringende behoefte is aan uitbreiding van 
recreatiegebieden of recreatieve gebruiksmogelijkheden op of nabij 
landgoederen, zal dit uiteraard in samenspraak met UPG resp. de 
betreffende grondeigenaar gebeuren. Aangezien de meeste landgoederen 
op de Heuvelrug liggen wordt ook met de Stichting Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug bekeken hoe we hier samen inhoud aan kunnen geven. 
Samenwerking met landgoedeigenaren en de vertegenwoordiging hiervan 
(UPG) is voor de recreatieve invulling van groot belang. We zoeken daarbij 
naar de gezamenlijke meerwaarde.

5

Wie besluit er over de programmering van nieuw 
recreatief groen? Is dat PS of GS?

Als de programmering past in de door PS aan GS meegegeven kaders (in dit 
geval met name die uit de Omgevingsvisie, het nu voorliggende 
kaderdocument) én als de eventuele provinciale financiële bijdrage eraan 
overeenstemt met de door PS vastgestelde programmabegroting, dan is het 
aan GS om te besluiten over de programmering. In alle andere situaties 
hebben PS hierin een rol. Dit kan lopen via nadere kaderstelling of via de 
financiële cyclus. 
De begrenzing van de recreatiezone is vastgelegd in de Omgevingsvisie en -
verordening. Als voor het realiseren van de opgave de recreatiezone in de 
Omgevingsvisie en -verordening moet worden aangepast, dan is dit 
vanzelfsprekend een bevoegdheid van PS.

6

Wordt het uitvoeringsprogramma Groen groeit mee 
voorgelegd aan PS?

Uw staten wordt binnenkort geïnformeerd over de eerste uitkomsten van 
het programma via een statenbrief. Als het programma of de financiering 
ervan niet in overeenstemming is met de kaders (zie ook beantwoording bij 
vraag 5) of met de begroting is het aan PS om hierover te besluiten, ofwel 



via aparte kaderstelling, dan wel via de financiële cyclus.
In de Commissie Omgevingsvisie (16 juni jl.) is een gespreksmemo over 
programma’s onder de Omgevingswet besproken. Op basis van deze 
bespreking is afgesproken een werksessie te organiseren, waarna de 
afspraken over programma’s en de verhouding GS-PS daarbij worden 
vastgelegd in een statenvoorstel. Het Programma Groen Groeit Mee valt 
onder de categorie uitvoeringsprogramma’s en in het voorstel in de 
gespreksmemo dus onder verantwoordelijkheid van GS.

7

Wat zijn ontwikkelingen binnen recreatiezones die 
behoud en realisatie van recreatief groen 
belemmeren?

De recreatiezones liggen in en rond het stadsgewest Utrecht en Amersfoort. 
Voor deze gebieden hebben we meer ambities, die niet altijd zonder meer 
samengaan met recreatie. Denk aan wonen en werken, energietransitie, 
NNN. In de Omgevingsvisie is overigens al vastgelegd dat voor de 
recreatiezones wordt geregeld dat er geen ontwikkelingen plaats kunnen 
vinden die behoud en realisatie van recreatief groen belemmeren.

8

Volgt er een erratum om in lijn met het amendement 
Druktemonitor van 2-6-2021 punt 2 onder kaders 
voor onderzoek en data te schrappen?

Nee, er volgt geen erratum. Gezien de tekst in dit kaderstellende stuk en het 
memo ‘Doorontwikkeling Druktemonitor’ van 15 juni dat u inmiddels heeft 
ontvangen over de druktemonitor, zien wij nog steeds een meerwaarde 
voor het instrument Druktemonitor. Ook diverse partners binnen het 
recreatieve veld zien deze meerwaarde en willen aan de verdere 
ontwikkeling ook bijdrage.
Doorontwikkeling van de Druktemonitor is een proces dat blijft doorlopen. 
Hiervoor zijn we ook met andere partijen in gesprek die een Druktemonitor 
uitbrengen, zoals de provincie Gelderland.


