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DATUM 12-10-2021

AAN Commissie RGW / PS

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Wijziging subsidieregeling recreatiebanken

Het stimuleren van de beleving van de natuur en een goede toegankelijkheid van die natuur voor inwoners en 
bezoekers, zijn belangrijke thema’s van de provincie Utrecht. Ook wil de provincie het wandelen in de natuur 
stimuleren, wat bevorderlijk is voor de gezondheid. Dat is ook tot uiting gekomen in de Motie M053 ‘Gezonde 
Beleving van de Natuur’ die uw Staten op 6 november 2017 hebben aangenomen.

In de genoemde motie roept u GS op om in natuurgebieden een aantal recreatiebanken te plaatsen ten bate van 
de natuurbeleving en toegankelijkheid en de mogelijkheden voor financiering van zulke rustpunten te onderzoeken. 
Ook verzoekt u om deze bankjes te voorzien van GPS-coördinaten en telefoonnummers, om zo de alarmering van 
hulpdiensten in de natuur beter mogelijk te maken.  

Om uitvoering te geven aan uw motie hadden wij eerder in het Programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) 2021 
een subsidiemogelijkheid voor het realiseren van in totaal 100 recreatiebankjes geïntroduceerd. Maar we hebben 
moeten vaststellen dat daar nauwelijks aanvragen voor binnenkomen. We zijn daarom in gesprek gegaan met 
terreinbeherende organisaties en het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) over wat hen er tot nu toe van heeft 
weerhouden om meer dan een paar aanvragen in te dienen. 

Naar aanleiding van die gesprekken hebben wij de regeling aangepast en vereenvoudigd. Zo laten we het criterium 
los om de banken uitsluitend aan de bekende bewegwijzerde wandelroutes te plaatsen. Mede door corona hebben 
we gezien welke drukte er op die routes is ontstaan. Het is voor de spreiding van de recreatie daarom goed om ook 
aan wandelroutes in natuurgebieden die niet bewegwijzerd zijn toe te staan een subsidie voor recreatiebanken aan 
te vragen. Ook wordt de afstand tot horeca en/of een parkeerplaats en de wandelafstand tussen twee 
recreatiebanken verkleind. Deze voorwaarden bleken te beperkend. Met deze aanpassingen  kan er in meer natuur 
in onze  provincie een receatiebank geplaatst worden. De regeling blijft ruimte bieden voor 100 recreatiebanken.


