
 

Aan: Provinciale Staten van Provincie Utrecht 

 

Beste Statenleden, 

U hebt de kans om bij te dragen aan een het herstel van de vrijetijdsector in de provincie Utrecht als 

u steun verleent aan het voorstel “Versterking en herstel (zakelijk) toerisme” dat voorligt in PS op 

voorstel van GS.  Vanuit onderstaande samenwerkende partijen  vragen wij u vanuit ons hart om dit 

voorstel te steunen en een bijdrage te leveren aan verantwoord herstel.  

 

Balans en herstel 

Het voorstel dat voorligt behelst een bijdrage aan het herstel van de toeristische sector en aan de 

druktemonitor. Zoals u ziet is dit eerste deel een brede benaming voor een drietal zaken die voor 

ons allemaal om uiteenlopende redenen van wezenlijk belang zijn. Wat ons bindt is dat wij voor een 

regio staan waarin het goed wonen, werken en recreëren is met een juiste balans. Een regio waar 

wij erg trots op zijn, of dat nu op ons bijzondere buitengebied is en zijn landschappen, op het sterke 

culturele profiel dat wij hebben en de aantrekkingskracht van onze cultuur en erfgoed op bewoners 

en bezoekers en op ons zakelijke kracht voor congressen en bijeenkomsten. Dit alles maakt de 

bewoners trots en stelt hen in staat om te genieten van het buitengebied, van de musea en theaters 

in onze regio en het stelt hen in staat een goede boterham te verdienen door te werken in de 

sectoren die wij met elkaar vertegenwoordigen. Dat wij de juiste balans willen behouden en dit anno 

2021 doen met behulp van druktemonitoring en publiekscommunicatie hierover is voor ons 

vanzelfsprekend. Maar het vraagt wel om een investering in het goed reguleren van het zogenaamde 

bezoekersmanagement oftewel het faciliteren van spreiding.  

 

Impuls 

Daarom roepen wij u op om óók een bijdrage te leveren, uw steun uit te spreken en een impuls te 

geven aan het broodnodige herstel en het behouden van de juiste balans. U weet dat er meer 

initiatieven zijn op dit vlak en u vraagt zich wellicht af waarom u dit voorstel moet steunen. Dit 

voorstel richt zich op onze bewoners, op de mensen die graag recreëren in onze provincie en op de 

bezoekers van onze formidabele instellingen die kunst, cultuur en erfgoed presenteren. Dit voorstel 

gaat niet over het steunen van instellingen en makers. Wat ook moet gebeuren maar gelukkig elders 

geschiedt. Dit voorstel reactiveert de vraag en brengt publiek en aanbod dichter bij elkaar op een 

juiste wijze met behoud van een evenwichtige balans in regio Utrecht. 

 

Bewoners en bezoekers 

Voor ons is dat van wezenlijk belang. Daarom is het draagvlak voor herstel enorm. Want wij denken 

aan iedereen  die geniet van het buitengebied, van de dierentuinen, van de kastelen en 

buitenplaatsen, van de musea en van de cultuurzalen. Dat zijn hoofdzakelijk de inwoners van onze 

provincie zelf. En daarnaast de bezoekers die wij nodig hebben om onze business, inclusief 

werkgelegenheid, draaiende te houden voor veel inwoners van de provincie. En wij denken ook aan 



de venues, aan de hotels en andere accommodaties die ons gebied zo sterk maken als zakelijke 

ontmoetingsplek. 

On betoog is eenvoudig. U kunt bijdragen aan het herstel van onze mooie regio en daaraan een 

belangrijke impuls geven. Daarom vragen wij u om het voorstel van GS te steunen en ons allen en 

achter ons de inwoners van de regio de impuls te geven die wij zo hard nodig hebben. 

 

Namens (de partners van) onderstaande organisaties, 

 

 

Marianne Groen, 

Coördinator Visit Utrecht Region 

 

Mede namens: 

Citymarketing Amersfoort 

Hecht Spakenburg 

Leerdamglasstad.nl 

RBT Heuvelrug & Vallei 

Uit in IJsselstein 

Utrecht Marketing 

Visit Gooi & Vecht 

Vrijstad Vianen 

VVV Kromme Rijnstreek 

Woerden Marketing 

 


