
Motie borging regionale hoofdroutenetwerken   M20   AANVAARD

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
bespreking van de Omgevingsvisie en de interim-Omgevingsverordening van de 
provincie Utrecht, 

constaterende dat 
- de zienswijze van Wandelnet en Te Voet de provincie vraagt om het regionale

wandelroutenetwerk dezelfde status te geven als het regionale
fietsroutenetwerk (zienswijze 045);

- de Tweede Kamer vorig najaar een motie heeft aangenomen waarin het
kabinet wordt gevraagd de systeemverantwoordelijkheid van het rijk voor de
instandhouding en verbetering van fiets- en wandelnetwerken beter te borgen
in de Nationale Omgevingsvisie, bijvoorbeeld door het formuleren van
duidelijke, landelijke kwaliteitskaders en het actief met provincies en
gemeenten samenwerken om knelpunten in de netwerken op te lossen;

overwegende dat 
- in de Omgevingsvisie het belang van wandelen en fietsen regelmatig wordt

onderstreept;
- dat recreatieve routes vaak samenvallen met utilitair gebruik en zo bijdragen

aan duurzame mobiliteitsdoelstellingen;
- dat de netwerken van recreatieve fietsroutes en wandelroutes van grote

economische waarde zijn voor de stimulering van recreatie en toerisme;
- de aanleg, het beheer en het onderhoud van paden en routenetwerken een

bevoegdheid en verantwoordelijkheid betreft van provincies en gemeenten;
- de provincie binnenkort het Programma Recreatie en Toerisme (PRENT) gaat

vaststellen, waarin de provinciale rollen voor de recreatiesector opnieuw
worden vastgelegd;

- dat de provincie in de interim-Omgevingsverordening wel de utilitaire
fietspaden borgt, maar niet de recreatieve fietspaden;

- dat het netwerk van utilitaire wandelpaden nog in opbouw is;
- dat de provincie de keuzes rond recreatieve wandelpaden grotendeels aan

gemeenten overlaat;

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten 
- te onderzoeken hoe andere provincies in hun Omgevingsvisie,

Omgevingsverordening of Programma Recreatie & Toerisme hun rol invullen
als het gaat over het beheer en de ontwikkeling van regionale
hoofdroutenetwerken, het beheer en onderhoud van fietspaden en
wandelpaden;

- In het Programma Recreatie & Toerisme aan te geven hoe de regionale
routestructuren worden geborgd, bijvoorbeeld door het formuleren van
provinciale kwaliteitskaders en het actief met gemeenten samenwerken om
knelpunten in de netwerken op te lossen;

En gaan over tot de orde van de dag. 
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