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Onderwerp Statenbrief: 
Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 - 2025 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Wij hebben het Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025 vastgesteld (ontwerp-
PR&T) opdat het ter inzage kan worden gelegd. Hierbij ontvangt u het Ontwerp-PR&T zodat u hiervan kennis kunt 
nemen en het desgewenst in uw commissie kunt bespreken. We betrekken uw eventuele reactie bij de definitieve 
vaststelling van het programma. 
 
Inleiding  
Een aantrekkelijk aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen is een belangrijke drager voor een gezonde en leefbare 
provincie. Vanuit de samenleving zijn er in toenemende mate opgaven voor recreatie en toerisme, zoals het 
voorzien in het oplopend tekort aan recreatief groen, in vrijetijdsvoorzieningen die zijn afgestemd op de hetere 
zomers (schaduw, (zwem)water) en een betere spreiding van recreant en toerist. De provincie heeft hierin een 
belangrijke rol. Dat vraagt om provinciaal beleid. Daarom is in de Omgevingsvisie het beleidsprogramma recreatie 
en toerisme aangekondigd. Het Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025 (kortweg PR&T) 
vervangt de Visie Recreatie en Toerisme 2020 en de Agenda Recreatie en Toerisme 2016 – 2019. Deze zijn 
beide verlopen en niet meer actueel. In het PR&T is het in de Omgevingsvisie vastgelegde beleid nader 
uitgewerkt. 
 
Bij het opstellen van het PR&T is het werken volgens de Omgevingswet leidend geweest. Zo heeft een (digitaal) 
cocreatieproces plaatsgevonden om te voorzien in de participatie. Op basis van de Omgevingswet is het 
vaststellen van programma’s een bevoegdheid van ons. Daarbij moeten wij uiteraard de door uw staten 
meegegeven kaders in acht nemen. Voor het Ontwerp-PR&T zijn deze kaders door uw staten vastgelegd in de 
Omgevingsvisie, in het op 30 juni jl. vastgestelde document Beleidskaders Recreatie en Toerisme en in de 
Programmabegroting. Ook de resultaten van het cocreatieproces en overleg met betrokken partijen zijn bepalend 
geweest voor de inhoud. 
 
Op grond van de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht moeten programma’s ter inzage worden 
gelegd. Dit biedt eenieder de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Tegen deze achtergrond hebben 
wij een ontwerp-PR&T vastgesteld. Dat zullen wij van 21 september tot en met 1 november 2021 ter inzage 
leggen. Vervolgens zullen we het PR&T definitief vaststellen. Bij die vaststelling betrekken wij uiteraard de 
ontvangen zienswijzen én de eventuele reactie van uw commissie BEM. Onze opvattingen op de zienswijzen en 
op uw reactie leggen wij vast in een Nota van Beantwoording. Waar gewenst worden aanpassingen aangebracht 
in het PR&T. Vervolgens wordt het bijgestelde PR&T, inclusief de concept Nota van Beantwoording, door ons 
vastgesteld. Daarmee is het PR&T definitief, tegen het vastgestelde programma bestaat namelijk geen 
mogelijkheid tot beroep of bezwaar open. 
 
 



 

  

 

Toelichting 
In het PR&T worden voor onze doelen en ambities op het gebied van extra recreatief groen en verbindingen geen 
nieuwe locaties aangegeven, geprioriteerd of geprogrammeerd. Wij vinden het namelijk essentieel dat dit 
gezamenlijk gebeurt met alle Groen Groeit Mee-partners. De wijze waarop dit invulling krijgt in het programma 
Groen Groeit Mee vraagt nadere uitwerking. Het PR&T vormt samen met de OpU de beleidsmatige basis voor het 
provinciale handelen binnen het programma Groen Groeit Mee. De Groen Groeit Mee-partners werken de 
komende tijd aan de programmering van de opgaven. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt over welke 
rol de partners daarin oppakken. Dit komt voor wat betreft recreatie gerelateerde opgaven terug in de jaarlijkse 
uitvoeringsagenda PR&T. Omdat de programmering en de daarbij behorende financiering van Groen Groeit Mee 
nog niet bekend is, kunnen nu ook nog geen middelen hiervoor in PR&T worden meegenomen. Dat zal in een 
latere de begrotingscyclus moeten gebeuren. 
 
Financiële consequenties 
De financiering van de realisatie van het uiteindelijke PR&T is onderdeel van de begrotingscyclus. De kosten zijn 
geraamd op € 4.392.000,- voor de periode 2022 – 2025. Het Programma wordt grotendeels gedekt uit de 
bestaande structurele middelen, die zijn opgenomen onder beleidsdoel 8.5 ‘De bezoekerseconomie is sterk en de 
toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut’. Met het vaststellen van de Kadernota 2022 – 2025 is al 
voorzien in middelen voor intensivering van bestaande én nieuwe activiteiten. Voor 2025 is daarmee nog een 
bedrag nodig van € 526.000,-. Na definitieve vaststelling van het PR&T zal dat als voorstel worden meegenomen 
in de begrotingscyclus. Voor het programma verblijfsrecreatie (integrale aanpak vitalisering vakantieparken) wordt 
gedacht aan het toepassen van een revolverend fonds. Afhankelijk van de uitkomst van pilots wordt duidelijk of 
het wenselijk is om dit instrument in te zetten en al dan niet onderdeel worden van de risicoparagraaf van de 
begroting waarbij de financiële gevolgen in beeld worden gebracht van het instellen van een revolverend fonds. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Het PR&T en de Nota van Beantwoording zullen wij naar verwachting in januari 2022 definitief vaststellen. Na 
vaststellingen zullen wij ze u ter kennisname toesturen. 
 
Bijlagen 
1. Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


