
Gespreksnotitie Kaderstelling beleidsprogramma Recreatie en Toerisme 2021 -2024 (PR&T)
Opgesteld voor de werksessie van PS op woensdag 21 april 2021

1. Waarom deze gespreksnotitie
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 recre-
ant en toerist. De provincie heeft hierin een belangrijke rol. Dat vraagt om provinciaal beleid. De 
provinciale beleidskaders (De aantrekkelijke regio: visie Recreatie en Toerisme 2020 en Agenda 
Recreatie en Toerisme) zijn inmiddels verlopen. Er is dus aanleiding voor nieuw beleid. De eerste 
kaders hiervoor zijn al vastgelegd in de Omgevingsvisie. Daarin staat ook dat er een nadere uitwer-
king van dat beleid moet komen: het PR&T. Verder zijn er doelen voor recreatie en toerisme vast-
gelegd in de Programmabegroting. PS hebben aangegeven om hiernaast een nadere kaderstelling 
voor het PR&T te willen meegeven aan GS. 

Deze gespreksnotitie is opgesteld voor de werksessie voor PS op 21 april 2021. In die werksessie kan 
richting worden gegeven aan de kaderstelling PR&T. 
 In hoofdstuk 2 wordt achtergrondinformatie gegeven:

o wat zijn de verplichtingen voor de provincie t.a.v. recreatie en toerisme, 

o welke trends en ontwikkelingen zien we en wat betekent de coronacrisis voor recreatie en 

toerisme,
o welke knelpunten zien we die relevant kunnen zijn voor het recreatie en toerismebeleid.

 In hoofdstuk 3 is een eerste voorzet gedaan voor de Kaderstelling. Aan de hand van de resultaten 
van de werksessie zullen deze worden aangevuld en aangepast. De hier nu genoemde kaders zijn 
voor een deel afkomstig uit de Omgevingsvisie (OpU) en de Programmabegroting (PB). Ook zijn 
enkele hier genoemde mogelijke kaders de resultante van de cocreatie die we hebben gedaan 
met onze partners. Deze herkomst is per kader aangegeven. 

 In hoofdstuk 4 zijn suggesties opgenomen voor gespreksonderwerpen/vragen die tijdens de 
werksessie aan de orde kunnen komen. 

De werksessie gaat niet over de kaderstelling voor de recreatieschappen. De kaders daarvoor wor-
den/zijn op 14 april vastgesteld door PS.

Na de werksessie wordt een concept Kaderstelling PR&T opgesteld. Dat zal in juni voor de commissie 
BEM worden geagendeerd en in juli ter vaststelling in PS. Daarna kunnen GS het PR&T afronden. Dat 
zal vervolgens ter kennisname aan de commissie BEM worden gestuurd.

Bijgevoegd is een 80%-versie van het PR&T. Deze is meegestuurd om hiervan een eerste indruk te 
kunnen krijgen. Het betreft een ambtelijk werkdocument. 

2. Achtergrondinformatie recreatie en toerisme

2.1 Verplichtingen voor recreatie en toerisme
 De provincie heeft geen wettelijke verplichtingen of opgaven voor recreatie en toerisme. 
 Recreatie en toerisme zijn nodig om onze doelen voor andere beleidsvelden, met name gezonde 

leefomgeving, economie en cultuur en erfgoed te kunnen realiseren. 
 We hebben verplichtingen en afspraken met diverse partners (medeoverheden, bedrijfsleven 

e.d.) ten aanzien van o.a. de recreatieschappen en het Routebureau.
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2.2 Trends en ontwikkelingen
Voor recreatie en toerisme zijn meerdere trends en ontwikkelingen relevant. Van belang zijn onder 
meer de toename van:
 het aantal inwoners binnen de provincie Utrecht
 het aantal oudere inwoners waardoor de behoefte aan diverse typen van vrijetijdsbesteding 

verandert
 het belang dat men hecht aan een gezonde leefstijl en de rol van recreëren daarbij
 de behoefte aan rust, stilte en accu opladen waardoor wandelen, fietsen, varen, natuur en 

erfgoed belangrijker worden
 het door elkaar lopen van werk en vrije tijd
 de behoefte aan recreatie nabij de woonomgeving
 de vraag naar koelte, water en schaduw
 de behoefte aan diversiteit aan recreatievormen
 het aantal elektrische fietsen en daarmee van de actieradius van fietsers
 digitalisering van informatie
 de populariteit van Nederland als vakantieland bij de Nederlanders

Verder is relevant dat de moderne reiziger zijn status niet meer ontleent aan de bestemming maar 
aan beleving en betekenisvolle ervaring.

Wat betekent de coronacrisis voor recreatie en toerisme?
De impact van de coronacrisis op recreatie en toerisme is groot en maakt het belang van recreëren 
extra duidelijk. Duidelijk is geworden dat recreatie niet een ‘nice to have’ maar een ‘must have’ is. 
Het aantal recreanten is fors toegenomen. Vooral dicht bij huis en in de natuur. Verwacht wordt dat 
de toename van de populariteit van buitenrecreatie van structurele aard is. De behoefte aan een 
kwalitatieve en kwantitatieve impuls, om het tekort aan recreatief groen in te lopen en evenredig 
mee te laten groeien met de verstedelijking is zichtbaar geworden. 

De impact van corona op het toerisme verschilt per sector. Hoe het toerisme zich herstelt, valt niet 
goed te voorspellen. Het buitenlands en het zakelijk toerisme is gedecimeerd. De verwachting is dat 
het buitenlands toerisme weer zal toenemen inclusief het aantal overnachtingen. De markt voor het 
zakelijk toerisme zal naar verwachting structureel een transformatie ondergaan: minder grootschali-
ge bijeenkomsten, meer behoefte aan hybride vormen en meer kansen voor kwaliteitslocaties in 
combinatie met erfgoed, cultuur en natuur. Vakantieparken en campings zijn gedurende de corona-
crisis door toename van vakantie in eigen land erg in trek. De provincie Utrecht wordt als vakantie-
bestemming positiever ervaren dan voorheen.

2.3 Knelpunten
 Het huidige aanbod is niet adequaat voor de toekomst, het tekort aan recreatieve 

voorzieningen is groot
In delen van de provincie is de druk op vrijetijdsvoorzieningen groot. Meer inwoners en het steeds 
grotere belang dat wordt gehecht aan gezondheid, welzijn en een actieve leefstijl vergroot de vraag 
naar deze voorzieningen, vooral dicht bij de woonomgeving. Ook de klimaatverandering leidt tot een 
wijziging in de vraag: meer schaduw, (zwem)water en watertappunten. Het recreatieve aanbod is de 
afgelopen decennia achtergebleven bij de toenemende en veranderende vraag, zowel kwalitatief als 
kwantitatief. Alleen al in het stadsgewest Utrecht is er een tekort aan recreatief groen van ca. 550 ha. 
Door de toenemende verstedelijking loopt dit tekort nog verder op.

 De druk op de ruimte is groot
Wij hebben naast recreatie en toerisme veel andere maatschappelijke opgaven te behartigen die een 
beroep op ruimte en middelen doen. Denk aan natuurontwikkeling, landbouw, energietransitie, cul-
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tuurhistorisch erfgoed, (binnenstedelijke) woningbouw, klimaatadaptatie en mobiliteit. De provincie 
is te klein om al deze ruimtevragers los van elkaar een plek te bieden.

 Het is periodiek (te) druk in de recreatiegebieden
In toenemende mate ervaren de recreant en toerist dat het druk wordt in onze provincie. Dit heeft te 
maken met het vrijetijdsgedrag (veel mensen recreëren op hetzelfde moment en met beperkte sprei-
ding over het aanbod), maar ook met een feitelijk grotere drukte. Te veel drukte is negatief voor de 
vrijetijdsbeleving én voor de bos- en natuurgebieden en leidt ook tot meer kosten voor de terrein-
eigenaar en meer handhavingsbehoefte.

 Niet overal is duidelijk wie de eigenaar is, waar de samenwerking beter kan
Veel partijen dragen bij aan de recreatieve en toeristische opgaven. Als niet duidelijk is wie eigenaar 
is van een opgave en er onvoldoende wordt samengewerkt, gaat dit ten koste van de kwaliteit en 
kwantiteit van de vrijetijdsvoorzieningen en van de positie van recreatie en toerisme bij de afweging 
van belangen in de leefomgeving. Duidelijkheid over wie eigenaar is van welke opgave moet er wel 
komen. Het helder en effectief belegd eigenaarschap vormt vervolgens de basis voor de samenwer-
king tussen partijen.

 Essentiële schakels in het routenetwerk ontbreken
Aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen zijn belangrijk. Ze dragen bij aan goede stad-landverbin-
dingen, dragen bij aan het nabij zijn van recreatieve voorzieningen en kunnen bijdragen aan het 
terugdringen van de automobiliteit. Op diverse plekken ontbreken nu essentiële aantrekkelijke en 
veilige schakels in het wandel- en fietsroutenetwerk, vooral nabij de steden.

 Het routesysteem is aan revisie toe
We hebben een uitgebreid stelsel aan wandel-, fiets- en vaarknooppunten. Deze moeten gemiddeld 
iedere 8 jaar gereviseerd worden. Dit is actueel voor het fietsknooppuntensysteem en voor het wan-
delknooppuntensysteem in het westen van de provincie.

 Het gebruik van de auto naar recreatievoorzieningen is groot
Nu gaat nog ongeveer 70% van de mensen met de auto naar recreatiegebieden. Dit leidt o.a. tot 
overlast, ook voor de recreanten. 

 Data en onderzoek zijn onvoldoende up to date en met elkaar verbonden
We doen veel onderzoek naar vraag en aanbod in de vrijetijdssector. Daardoor zijn er ook veel data. 
Er liggen kansen op deze beter te verbinden en nog beter toegankelijk te maken. Echt sturen op het 
keuzegedrag van recreant en toerist lukt alleen met realtime informatie, met op gedragsverandering 
gerichte apps en sites. Die ontbreken nu.

 Delen van de toeristische sector hebben een forse klap gekregen door de coronamaatregelen
Vooral in het zakelijk toerisme en in de horeca-, culturele en evenementensector zijn de klappen 
groot. Wat de gevolgen hiervan zijn, ook voor het recreatieaanbod voor de eigen inwoners is moeilijk 
in te schatten. 

3. Kaders voor ons beleid voor recreatie en toerisme

3.1 Ambities en doelstellingen
Wij streven naar een provincie waarin alle inwoners, nu en in de toekomst, goed en gezond kunnen 
leven, wonen, werken én ontspannen. Een aantrekkelijk aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen, het 
liefst dicht bij huis, is een belangrijke drager om dit te bereiken. Hiervoor is een solide, kwalitatief 
hoogwaardige, recreatieve basis(infra)structuur nodig. Deze bestaat uit een aaneenschakeling van 
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waardevolle (groene) recreatieterreinen met voorzieningen en uniforme recreatieve routes en route-
netwerken als verbindingen voor onze inwoners en bezoekers.

Onze ambities (OpU):
 2050: het (recreatie)groen is in gelijke tred ontwikkeld met de verstedelijkingsopgave. Het aanbod 

van de toeristisch-recreatieve voorzieningen en routes in de provincie sluit in kwaliteit en kwanti-
teit goed aan op de behoeften van zowel onze inwoners als de bezoekers, is duurzaam, goed 
bereikbaar en toegankelijk.

 2030: de recreatiezones en -terreinen voor bezoekers en inwoners worden optimaal benut en 
beleefd en zijn daar waar mogelijk uitgebreid. De vindbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijk-
heid van het vrijetijdsaanbod is toegenomen. Er heeft ontwikkeling plaatsgevonden naar een 
duurzame vrijetijdseconomie waar inwoners, ondernemers en bezoekers van kunnen profiteren.

 2030: er zijn voldoende vitale vakantieparken/recreatiewoningen voor verblijfsrecreatie.

Hierbij hebben wij de volgende doelstellingen (PB):

Beleidsdoel: 
 de bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut.

Meerjarendoelen:
 recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar 
 recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt
 de samenwerking tussen partners in de regio is sterker
 het bestemmingsmanagement is efficiënter en effectiever
 verblijfsrecreatie is vitaler
 het zakelijk toerisme is groter en verder versterkt.

Waar richten wij ons op (afbakening)
Het provinciale vrijetijdsbeleid richt zich op (OpU): 
 De recreatiezones en -bovenlokale terreinen, 
 Het provinciebrede recreatief hoofd(route)netwerk, 
 Verblijfsrecreatie 
 Toerisme.

De lokale recreatieterreinen en het lokale (route)netwerk zijn de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de paden ligt bij de eigenaren. (conclusie vanuit vorige 
opsomming)

3.2Kaders voor vrijetijdsbesteding
1. De mogelijkheid tot vrijetijdsbesteding is een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid in 

steden, dorpen en buitengebied. Het provinciaal recreatie- en toerismebeleid is gericht op het 
realiseren van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving waar recreanten en toeristen hun 
tijd door kunnen brengen. (OpU)

2. De overheid (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) is verantwoordelijk voor voldoen-
de openbare recreatiemogelijkheden. Voor een voldoende en gevarieerd aanbod en voor een 
toeristisch aanbod dat de belangen van de regio ondersteunt, is samenwerking tussen de over-
heden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en terreineigenaren en betrokkenheid van 
de gebruikers noodzakelijk. (cocreatie)
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3. De totstandkoming van het (recreatief) groen houdt gelijke tred met de verstedelijking. (OpU)

4. Alle inwoners kunnen binnen 15 minuten wandelend of fietsend bij een groen recreatiegebied 
zijn. (advies PCL)

5. Vraag en aanbod moeten op elkaar worden afgestemd. (OpU)

6. We sturen op spreiding zodat recreanten en toeristen elkaar én de natuur niet in de weg zitten. 
(cocreatie)

7. Functies ruimtelijk combineren is onze grootste opgave. Voor recreatie en toerisme streven we 
naar functiecombinaties met (het benutten van) natuur, cultuur, landbouw, erfgoed en klimaat-
adaptatie. Gebiedsgerichte aanpak kan hieraan bijdragen. (OpU)

8. Belangrijk is dat de vrijetijdsvoorzieningen op peil worden gehouden (OpU) en gereed zijn voor 
de toekomstige behoefte van een grote schakering aan gebruikers. Dit alles vergt een stevige, 
structurele en slimme samenwerking en financiering. En actuele onderzoeken en data over 
aanbod aan, (actueel) gebruik van en vraag naar de vrijetijdsvoorzieningen. (cocreatie)

9. Wij vinden het belangrijk dat de recreatieve gebruiksmogelijkheden van de Utrechtse Heuvelrug 
behouden blijven en de potentie verder wordt benut, met oog voor de andere belangen zoals 
natuur, landschap en erfgoed. De status van Nationaal Park kan hieraan bijdragen. (OpU, 
cocreatie)

3.3Kaders voor bovenlokale recreatieterreinen
1. Wij willen het bestaande areaal bovenlokale recreatieterreinen behouden, optimale benutting 

stimuleren en (recreatief) groen evenredig te laten meegroeien met de verstedelijking. Gebieds-
ontwikkeling ten behoeve van bovenlokale recreatie en bereikbaarheid – voor vooral langzaam 
verkeer – zijn van belang en wij stimuleren ontwikkelingen die hieraan bijdragen. (OpU)

2. Voor nieuwe recreatieterreinen en extra voorzieningen kijken we allereerst naar het areaal aan 
(bovenlokale) dagrecreatieterreinen en recreatiezones. Uitbreiding is nodig om aan de groeien-
de behoefte te kunnen voldoen. We kijken ook naar mogelijkheden voor extra opvang in 
gebieden die nu nog een beperkte opvangcapaciteit hebben. (OpU)

3. De bovenlokale recreatieterreinen moeten nabij, bekend, bereikbaar en voor iedereen fysiek 
toegankelijk zijn en de routes er naartoe vindbaar, aantrekkelijk en veilig. (cocreatie)

4. Binnen de recreatiezones kunnen geen ontwikkelingen plaats vinden die behoud en realisatie 
van recreatief groen belemmeren (OpU)

5. De ontwikkeling van recreatief groen doen we samen met onze partners in het programma 
Groen groeit mee. (Volgt uit OpU) 

6. We vinden het belangrijk dat zowel de bestaande als het nieuwe recreatieaanbod klimaat-
bestendig zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat er voldoende zwemwater is, dat er koelte en 
schaduw is en watertappunten zijn. (cocreatie)

7. Wij vinden het belangrijk dat de recreatieterreinen ecologisch worden beheerd en bijdragen aan 
de biodiversiteit, voor zover dit niet ten koste gaat van de recreatieve gebruiksmogelijkheden. 
(cocreatie)
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3.4Kaders voor het recreatief (hoofd)routenetwerk
1. Het recreatief hoofd(route)netwerk (RHN) bestaat uit een samenhangend geheel van (boven)-

regionale routes voor onder andere wandelen, fietsen en varen, met toeristische overstap-
punten (TOP’s). Wij zetten ons in voor behouden, versterken en verder ontwikkelen van het 
huidige recreatieve hoofd(route)netwerk voor onder andere fietsen, wandelen en het recreatie-
toervaartnet voor inwoners en bezoekers. (OpU) Het RHN moet compleet, aantrekkelijk en veilig 
zijn. (cocreatie)

2. Het toevoegen van nieuwe (groene) verbindingen waaronder het oplossen van barrières door 
bruggen en tunnels, in en vanuit woonkernen naar het omliggend gebied en gebieden voor 
buitenrecreatie, vinden we belangrijk. Hieraan dragen wij ook bij. (hierover in OpU: Het toe-
voegen van nieuwe verbindingen, waaronder in en vanuit woonkernen, is van belang. Verder 
streven wij naar (groene) corridors (verbindingen) vanuit woonwijken naar het omliggend 
gebied en gebieden voor buitenrecreatie).

3. De wandel- en fietsverbindingen moeten zo zijn ingericht dat het aantrekkelijk is om vanuit huis 
te recreëren: het landschap moet binnen voetbereik liggen en de routes naar de recreatieterrei-
nen en -gebieden moeten al een beleving zijn. (cocreatie)

4. We hebben de ambities om dé fietsregio van Europa te worden. (programma Fiets) Het verster-
ken van het recreatief fietsnetwerk en het verbeteren van de bereikbaarheid per fiets van recre-
atieve gebieden dragen bij aan dit doel. 

5. Ons beleid moet het fietsgebruik naar recreatiegebieden zodanig stimuleren dat in 2024 met 
50% is toegenomen t.o.v. 2020 (uitgangssituatie 70% auto, 20% fiets). (cocreatie, bijdragen aan 
doelen programma Fiets)

6. Bij recreatie in de natuur gaat het om het vinden van een goede balans tussen het beschermen 
van de natuur en mensen ervan laten genieten. Natuur is gebaat bij voldoende rust. Daarom is 
zonering nodig. Door de routes, paden, TOP’s, voorzieningen en apps kan de zonering worden 
ondersteund. Zeker op de Utrechtse Heuvelrug is de zonering belangrijk. (cocreatie)

7. Het aantrekkelijker maken van fiets- en wandelroutes, bijvoorbeeld door het landschap beter 
aan te kleden met kleine landschapselementen, vergroot het gebruik. Dit is vaak goedkoper en 
makkelijker te realiseren dan een nieuw recreatieterrein. Door aantrekkelijke en herkenbare 
routes kunnen recreanten ook worden verleid om minder drukke gebieden in hun tochten mee 
te nemen. Daarom stimuleren we het aantrekkelijker maken van de wandel- en fietspaden. 
(cocreatie)

8. Onze prioriteit t.a.v. het RHN ligt bij:
 het voltooien van een provinciedekkend wandelroutenetwerk,
 een upgrade van het huidige fietsroutenetwerk,
 het realiseren van ontbrekende verbindingen (vanuit de programmering Groen groeit mee),
 het bevaarbaar houden van het recreatieve toervaarnet (BRTN)
 het aantrekkelijker maken van routes en
 het zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk maken van het RHN. (cocreatie)

3.5Kaders voor verblijfsrecreatie
1. Wij streven naar voldoende vitale vakantieparken/recreatiewoningen voor verblijfsrecreatie. Dit 

is gericht op voldoende kwaliteit van het verblijfsrecreatief aanbod dat aansluit bij de vraag van 
de bezoeker. Hiermee wordt toegewerkt naar een vitale en duurzame vrijetijdssector. (OpU)
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2. Verpaupering en oneigenlijk gebruik zoals permanente bewoning en ondermijnende crimina-
liteit is ongewenst. Om een effectieve aanpak van bestaande permanente bewoning mogelijk te 
maken, kiezen wij voor een integrale gezamenlijke aanpak, samen met betrokken gemeenten en 
andere partners. Bij de integrale aanpak wegen we de economische, sociale, woon-, veiligheids- 
en natuuraspecten mee. We stimuleren duurzaamheid. Het staat voorop dat vakantieparken 
gezond en vitaal zijn. Voor parken met een uitzichtloos toekomstperspectief willen wij met pilots 
zoeken naar oplossingen. Transformatie naar een andere bestemming kan dan een mogelijkheid 
zijn. (OpU)

3. Wij vinden het belangrijk dat de bestaande verblijfsrecreatiebedrijven binnen de NNN worden 
ondersteund in het vinden van ruimte voor duurzame ontwikkeling, passend binnen de regel-
geving. (cocreatie)

3.6Kaders voor toerisme
1. Er is in de provincie Utrecht geen structureel overtoerisme en dat willen we de komende jaren 

ook nadrukkelijk zo houden. Utrecht dient een authentieke bestemming te blijven met passende 
bezoekers. (cocreatie)

2. Door een evenwichtig beleid zorgen we voor werkgelegenheid én het in stand houden van ook 
voor de inwoners belangrijke recreatieve en culturele voorzieningen. (cocreatie)

3. We stimuleren duurzame ontwikkeling van de vrijetijdseconomie (OpU) en stellen structurele 
middelen beschikbaar voor een provinciaal beleid gericht op duurzaamheid en innovatie.

4. Wij stimuleren zakelijk toerisme. (afgeleide van PB)

5. We zetten in op een toeristisch aanbod dat, in kwaliteit en kwantiteit, goed aansluit op de 
behoeften van zowel inwoners als bezoekers. Meer concreet betekent het dat we keuzes maken 
voor doelgroepen bezoekers die passen bij het profiel van de provincie Utrecht. (OpU)

6. Samen met gemeenten en vrijetijdsondernemers bekijken we:
 wat voor een regio we willen zijn op (zakelijk) toeristisch gebied, welke bezoekers we graag 

waar willen ontvangen, welke doelgroepen de meeste meerwaarde bieden voor onze 
inwoners en hoe we erop kunnen sturen dat vooral deze specifieke bezoekers komen, 

 hoe we kunnen sturen op toerisme dat bovenal is gericht op het bijdragen aan de leefbaar-
heid van de provincie. (cocreatie)

7. Wij zoeken mogelijkheden om het bezoek van toeristen en recreanten te spreiden in ruimte en 
tijd. Omdat zakelijk bezoek vooral doordeweeks plaatsvindt, draagt dit hieraan in het bijzonder 
bij. De te nemen maatregelen richten zich op marketing en een goed management van vrijetijds-
economie oftewel bestemmingsmanagement. Hiervoor is ontwikkelen van kennis, vergaren van 
data en doen van onderzoek nodig. (OpU, cocreatie)

8. Ons beleid is gericht op spoedig herstel van de toeristische sector, maar wel op zo’n manier dat 
er een goede basis wordt gelegd voor spreiding en balans. (cocreatie)

3.7Kaders voor onderzoek en data
1. Het gebruik van data wordt steeds belangrijker binnen het recreatie en toerismebeleid. Data 

(w.o. ‘realtime’ data) kunnen bijdragen aan: 
 Betere spreiding van recreanten en toeristen
 Het voorkomen van te veel recreatiedrukte op een locatie
 Een recreatief aanbod dat beter aansluit bij de vraag
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 Het ondersteunen van ondernemers bij het doen van de investeringen
 Het agenderen en positioneren van recreatie en toerisme
 Het beoordelen van de effecten van beleid.
Daarom gaan wij voor het compleet en actueel zijn van de relevante onderzoeksdata. (cocreatie, 
hierover in OpU: ‘Hiervoor is ontwikkelen van kennis, vergaren van data en doen van onderzoek 
nodig’).

2. Voor de gebruikers (recreant en toerist) streven wij naar een aantrekkelijke portal en app die ze 
bij de hand neemt, rekening houdt met hun wensen en ze waar nodig weet te verleiden tot het 
maken van andere keuzes. Onze ambities is een portal en app met realtime informatie over 
drukte, die alternatieven voorstelt en verleidt om voor de minder drukke gebieden of tijdstippen 
te kiezen. Dat leidt tot betere spreiding en balans. (cocreatie)

4. Suggesties voor gespreksonderwerpen/vragen bij de 
werksessie

1. Zijn de kaders toereikend voor het beoogde kwaliteitsniveau?
Toelichting: In de Omgevingsvisie zijn kaders vastgelegd die richting geven aan het na te streven 
kwaliteitsniveau:
 Ambitie 2050: Het aanbod van de toeristisch-recreatieve voorzieningen en routes in de 

provincie sluit in kwaliteit en kwantiteit goed aan op de behoeften van zowel onze inwoners 
als de bezoekers, is duurzaam, goed bereikbaar en toegankelijk. 

 En ambitie 2030: de recreatiezones en -terreinen voor bezoekers en inwoners worden 
optimaal benut en beleefd en zijn daar waar mogelijk uitgebreid. De vindbaarheid, 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod is toegenomen. Er heeft 
ontwikkeling plaatsgevonden naar een duurzame vrijetijdseconomie waar inwoners, 
ondernemers en bezoekers van kunnen profiteren.

De vraag is of dit voldoende is of zijn er meer essentiële kwaliteitscriteria?

2. Wat mag recreatie de recreant kosten?
Toelichting:
In de Omgevingsvisie en de Programmabegroting zijn geen kaders opgenomen die iets zeggen 
over de beprijzing van recreatievoorzieningen. In de Visie recreatie en toerisme 2020 (uit 2012) 
is hierover als ambitie opgenomen dat het voor iedere inwoner mogelijk moet zijn om gratis of 
tegen een gering bedrag te fietsen, wandelen, zonnen of te zwemmen. In de Agenda recreatie en 
toerisme 2016 – 2019 staat als doel: Een belangrijk deel van dit recreatieaanbod moet ook gratis  
of tegen weinig kosten toegankelijk blijven. De publieke financierbaarheid moet op de langere 
termijn structureel zijn gewaarborgd. 
Moet een dergelijk kader nu ook worden opgenomen? En zo ja, wat wordt de inhoud?
Punt van aandacht hierbij: wij hebben enkel invloed op de beprijzing van de bovenlokale 
recreatieterreinen die in beheer zijn bij een recreatieschap. Daarbij is de beprijzing een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen.

3. Richten wij ons op bestemmingsmanagement in de provincie? 
Toelichting: 
Toerisme wordt in eerste instantie vooral geassocieerd met buitenlands bezoek, bestedingen en 
werkgelegenheid. Het zorgt echter ook voor de instandhouding van musea, horecabedrijven en 
andere (recreatie)voorzieningen, die van belang zijn voor de vitaliteit van onze steden en 
dorpen. Een deel van deze voorzieningen zou immers niet in stand kunnen blijven als alleen de 
recreërende inwoner er gebruik van zou maken. Toerisme is dus belangrijk voor onze inwoners. 
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Overigens blijkt dat voor de provincie Utrecht het merendeel van de overnachtingen plaatsvindt 
door gasten uit eigen land (binnenlands toerisme) (Monitor Toerisme en Recreatie 2018).
We zetten in op toerisme vooral om bezoekers te ontvangen die het meest waardevol zijn voor 
de inwoners en ondernemers in de provincie. Dat zijn de toeristen die het beste passen bij het 
profiel van de provincie en daarbij ook het minste overlast bezorgen. We willen overtoerisme 
voorkomen. Het sturen op toerisme gebeurt samen met medeoverheden en de vrijetijdsonder-
nemers via de DMO’s (destination management organisations) zoals Visit Utrecht Region en RBT 
Heuvelrug en Vallei (als voorbeeld: RBT Heuvelrug heeft ruim 600 partners waaronder hotels, 
vakantieparken, B&B's, restaurants, attracties en (culturele) verenigingen en stichtingen. RBT 
richt zich op marketing en promotie van de regio). Van overtoerisme was ook voor corona in 
onze provincie overigens geen sprake. Wel blijkt het nodig om piekbelasting op sommige loca-
ties in de provincie te voorkomen. In deze tijd bijvoorbeeld op zondagmiddagen in populaire 
natuur- en recreatiegebieden. 

Een aparte tak binnen het toerisme is het zakelijk toerisme. Omdat zakelijk toerisme verspreid 
over het jaar anticyclisch plaats vindt ten opzichte van het toeristisch seizoen voor de vrijetijds-
markt, draagt het bij aan een betere spreiding van bezoekers aan de regio. Zakelijke bijeenkom-
sten zijn ook geografisch goed te spreiden over de regio. De zakelijke bezoeker besteedt veel 
meer dan een reguliere bezoeker. De zakelijke bezoeker is tevens een interessante doelgroep, 
omdat een zakelijk bezoek vaak herhaalbezoek genereert. Door corona is het zakelijk toerisme 
fors gekrompen. De sector lijkt zich niet snel zelfstandig te kunnen herstellen.

De vraag is nu of we de DMO’s blijven ondersteunen in het bestemmingsmanagement van 
(zakelijk) toerisme of dat we dit over laten aan de markt. En als we gaan stimuleren, waar 
richten we ons dan op?

4. Welke rol vervult de provincie bij samenwerking tussen de diverse partners?
Toelichting: recreatie en toerisme is een beleidsterrein waarbij samenwerking een vereiste is. 
Immers routes zijn grensoverschrijdend, niet elke gemeente kan een ‘eigen’ grootschalig dag-
recreatieterrein hebben en bestemmingsmanagement is alleen effectief als je samen optrekt. 
Er vindt al de nodige samenwerking plaats. Ook publiek-private samenwerking, zoals bijvoor-
beeld bij de DMO’s. De rol van de provincie is divers. Wat is de aangewezen rol voor de provin-
cie als het gaat om samenwerking?

5. Gaan we essentiële verbindingen in het routenetwerk die nog ontbreken zoals fietspaden en 
tunnels onder drukke wegen (mee)financieren? En zo ja, in welke mate?
Toelichting:
Uit diverse onderzoeken (o.a. Utrecht Buiten en Amersfoort Buiten) blijkt dat het aanleggen van 
nieuwe verbindingen en van bijvoorbeeld tunnels onder (snel)wegen het aantrekkelijker en vei-
liger maakt om recreatief te fietsen en wandelen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de 
recreatie. Dit geldt zeker in de nabijheid van steden zoals Utrecht en Amersfoort. Het opheffen 
van barrières, waardoor het recreatief groen (veiliger) bereikbaarder wordt, komt nu vaak moei-
lijk van de grond onder andere omdat het kostbare voorzieningen zijn. Denk aan € 0,5 mln. per 
km fietsverbinding en € 5 mln. voor een fietstunnel. Hier staat tegenover dat aantrekkelijke 
fiets- en wandelroutes (zeker vanuit huis) voor een deel van de inwoners een goed alternatief 
zijn voor recreatieterreinen. En de aanleg daarvan is weer veel duurder. 

6. Reserveren we middelen voor de aanleg van nieuw recreatief groen?
Toelichting:
Er is een flink tekort aan recreatief groen. Door de verdere verstedelijking neemt dit tekort toe. 
In de Omgevingsvisie is vastgelegd dat de ontwikkeling van (recreatief) groen gelijke tred houdt 
met de verstedelijking. In het programma Groen groeit mee wordt samen met de partners 
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bekeken waar het aanvullende (recreatief) groen moet komen. In dat programma vindt ook de 
programmering van het groen plaats. Vooralsnog is niet duidelijk welk aandeel van het recrea-
tief groen een provinciale financiële verantwoordelijkheid wordt. Hiervoor kunnen in het PR&T 
dus ook nog geen middelen worden genoemd. Om het belang dat we als provincie hechten aan 
meer recreatief groen zou al wel als uitgangpunt in (de Kaderstelling) PR&T kunnen worden 
vastgelegd dat we hiervoor middelen reserveren. Al dan niet met een indicatie van de omvang.

7. Welke rol moet de provincie vervullen bij het stimuleren van het spreiden van recreanten en 
toeristen?
Toelichting:
Het spreiden van de recreanten en toeristen is een essentieel onderdeel van het provinciaal 
beleid. Een belangrijk middel om het spreiden te bevorderen, is het werken met realtime data in 
apps en sites. Zeker als deze gebruikmaken van op de gebruiker gerichte informatie en van tech-
nieken die leiden tot gedragsverandering. De druktemeter is een eerste aanzet in deze richting. 
Gaan we hierin als provincie het voortouw nemen, gaan we dit geheel financieren? Of kiezen we 
voor andere posities.
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