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Bestuur, Economie en Middelen 

BIJLAGE 1. Subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 provincie  Utrecht

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

De subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 provincie Utrecht geeft uitvoering aan het recreatie- en 

toerismebeleid, zoals dat is vastgesteld in het omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022-2025. Deze 

subsidieregeling stimuleert en maakt initiatieven mogelijk die invulling geven aan recreatie en toerisme binnen de 

provincie Utrecht. De subsidieregeling richt zich op het versterken van het aanbod van recreatief groen; het 

versterken van het provinciebrede recreatief hoofd(route)netwerk; het versterken van de duurzame ontwikkeling 

van de vrijetijdseconomie en het zakelijk toerisme (kennisevenementen). 

Inleiding: 

Gedeputeerde Strijk heeft met de Financiële Audit Commissie afgesproken dat u voortaan wordt geïnformeerd over 

nieuwe subsidieregelingen. Op 5 april 2022 is de subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 door ons 

vastgesteld. Graag stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 

De subsidieregeling draagt bij aan het bereiken van de meerjarendoelen die in de Programmabegroting 2021 zijn 
vastgelegd. Dit zijn: 

• De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut.

• Recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar.

• Recreatieve voorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt.

• Het bestemmingsmanagement is efficiënter en effectiever.

• Het zakelijk toerisme is groter en verder versterkt.

De subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 ondersteunt en geeft uitvoering aan het provinciaal 
toeristisch-recreatief beleid. Middels deze subsidieverordening wil de provincie Utrecht zich inzetten voor de 
volgende onderwerpen: 

• het versterken van het aanbod van recreatief groen;

• het versterken van het provinciebrede recreatief hoofd(route)netwerk;

• het versterken van de duurzame ontwikkeling van de vrijetijdseconomie;
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• het ondersteunen van het zakelijk toerisme: kennisevenementen. 

De overige onderwerpen uit het programma Recreatie en Toerisme krijgen uit andere bron financiering en zijn om 

die reden niet opgenomen in deze subsidieregeling. Het subsidieplafond voor de onderdelen recreatief groen; 

recreatief (hoofd) routenetwerk en duurzame ontwikkeling vrijetijdseconomie bedraagt jaarlijks € 300.000,-. Het 

subsidieplafond voor kennisevenementen bedraagt jaarlijks € 150.000,-. 

In de onlangs vastgestelde Sociale Agenda is aangegeven dat de provincie Utrecht wil bijdragen aan dat zoveel 

mogelijk mensen mee kunnen doen in de samenleving. Een inclusieve samenleving is niet vanzelfsprekend. 

Daarom zijn in de subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 bepalingen opgenomen om inclusiviteit 

binnen het terrein van Recreatie en Toerisme te bevorderen (art. 1 onder f; 8 onder 1c; art. 12  onder 1). 

Link met Groen Groeit Mee: 

Met het programma Groen Groeit Mee streven wij er naar dat groen een wezenlijk onderdeel wordt van de 

ruimtelijke programmering en woningbouw. Het programma Groen Groeit Mee is essentieel om de doelen en 

ambities voor recreatie en toerisme te kunnen realiseren, zowel voor extra recreatief groen als voor verbindingen. 

De exacte rol van Groen Groeit Mee bij de realisatie is nog onderwerp van nadere studie. Daarbij zal ook de 

financiering en instrumentering om (recreatief) groen mee te laten groeien met woningbouw nader worden 

uitgewerkt. 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

De subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 provincie treedt in werking op de dag na publicatie in het 

provinciaal blad. Dit zal deze maand (april 2022) zijn.  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


