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Motie: Structurele dekking voor behoud en ontwikkeling van recreatieterreinen

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 november 2018, ter bespreking van het
Statenvoorstel programmabegroting 2019,

Constaterende dat:

- Er in de begroting voor 2019 budgetten zijn opgenomen voor recreatie, maar dat er structureel
onvoldoende dekking is voor beheer van bestaande recreatieterreinen en het ontwikkelen van nieuwe
recreatiegebieden.

- Het progralnma Recreatie om de Stad Utrecht wordt afgerond, maar geen nieuwe budget beschikbaar is
voor het nieuwe initiatief Utrecht Buiten'.

- Er in 2019 gesprekken plaats zullen vinden binnen Utrechts recreatie Tafel, waarbij geen gedegen
discussie kan plaatsvinden zonder financiële dekking.

- Het aan de markt overlaten van recreatieve voorzieningen nadelige gevolgen kan hebben voor vrije
toegang en de natuurkwaliteit.

Overwegende dat:

- Het onderhoud en beheer van recreatieve voorzieningen geld kosten.
- De verwachting is dat er in de nabije toekomst ook een visie ontwikkeldzal worden voor recreatie om de

stad Amersfoort.
- Recreatieve terreinen veelal voorzien in een regionale behoefte en een belangrijke voorwaarde zijn voor

een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Spreekf als haar mening uit dat:
- De provincie en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben voor een goed aanbod van

recreatieve voorzieningen, die toegankelijk zijn voor iedereen.

- Een adequate structurele financiering van zowel de verdere ontwikkeling als het beheer van deze
voorzieningen noodzakelij k zijn.

Dragen het college op:
1. Om samen met de gemeenten een samenwerkingsagenda recreatieve voorzieningen op te stellen, waarbij

de ambitie is dat provincie en gemeenten ook samen financieel bijdragen om te zorgen voor voldoende
aanbod en wije toegankelijkheid van recreatieterreinen;

2. Omuiterlijk bij de voorjaarsnota 2019 een voorstel te doen aan Provinciale Staten voor structurele
fi nanciële bij drage hiervoor.

En gaat over tot de orde van de dag
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