
 
 
Jaarprogramma 2022 Programma Recreatie en Toerisme 
 
In het Programma Recreatie en Toerisme is opgenomen dat er per jaar een jaarprogramma wordt gemaakt waarin de werkzaamheden voor dat betreffende jaar worden 
aangegeven. 
 
 

Jaarprogramma 2022 Toerisme en Recreatie 
 
Thema PR&T: 4.1 Vrijetijdsbesteding: leefbaar, duurzaam en inclusief 
Doelenboom: 8.5.2 en 8.5.4 

 Actie Resultaat  Rol Partners Uitvoering 

Uitvoerings-
programma  
jaar 2022 

Opstellen subsidieverordening waarin 
leefbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit 
zijn opgenomen. 

April subsidieverordening aangeboden 
aan GS. 
 
Leefbaarheid, duurzaamheid en 
inclusiviteit zijn nader uitgewerkt voor 
verordening 2023. 

Aanjagen en 
uitvoeren 

o.a. Provincie 
Utrecht: cluster 
recreatie en 
toerisme, 
subsidies, sociale 
agenda  

Provincie Utrecht 

Basis Advisering subsidieaanvragen  (potentiële) aanvragers zijn begeleid bij 
het doen van hun aanvraag. Aanvragen 
zijn beoordeeld. 

Uitvoeren  Provincie Utrecht  

Thema PR&T: 4.2 Vrijetijdsbesteding: eigenaarschap en samenwerking 
Doelenboom: 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 en 8.5.4 

 Actie Resultaat  Rol Partners Uitvoering 

Uitvoerings-
programma  
jaar 2022 

Samenwerking Destinatie 
Marketingorganisaties (DMO’s) verstevigen 

Oprichting van een Coöperatie: alle 
DMO’s in de provincie zijn hierin 
verenigd. 

Ondersteunend 
en faciliterend 

Provincie, DMO’s DMO’s 

 Onderzoek en uitvoering nieuwe 
organisatievorm Routebureau Utrecht 

Het Routebureau is volledig 
ondergebracht in een nieuwe organisatie. 

Ondersteunend 
Coördinatie 

Schappen Provincie Utrecht 

 Afronden nieuwe organisatievorm 
recreatieschappen/Opheffen RMN 

Twee nieuwe schappen met een eigen 
uitvoeringsorganisatie. 

Ondersteunend, 
faciliterend en 
besluitvorming 

Schappen 
SBB 
Gemeente 
Wijdemeren 
 

Externe adviseur met eigen 
ondersteuning 

 Bredere samenwerking met gemeenten bij 
recreatieterreinen 

Start van de discussie met gemeenten 
voor bredere samenwerking. 

Aanjagen en 
uitvoeren 

Alle gemeenten 
en stichting 
Nationaal Park 
Utrechtse 

Provincie en gemeenten 



Heuvelrug 
(NPUH) 

 Participeren in  
Programma Groen groeit mee (GGM) 

Advies gegeven ten behoeve van o.a. 
nieuwe locaties en voorzieningen 

Adviserend Interne 
programma’s 

GGM 

 Participeren in  
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

Deelname in NPUH heeft geleid tot een 
versterking van de samenwerking tbv een 
duurzame recreatie  

Ondersteunen NPUH NPUH 

 Landgoedeigenaren: 
*Ondersteuning bij boomveiligheid (i.v.m. 
recreatie op de paden) 
*Kansenkaart 
 

Goede samenwerking en participatie van 
eigenaren. 

Aanjagen en 
faciliteren 

NPUH Provincie Utrecht en NPUH 

 Organiseren regionale toerisme top 2022 De toerisme top heeft plaatsgevonden.  Faciliteren, 
uitvoeren 

Visit Utrecht 
Region, provincie 
Utrecht, DMO’s, 
gemeenten, 
ondernemers 

Visit Utrecht Region 

 Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 
(OVP) 

Goede samenwerking in proces 
baggeren  
Recreatie versterken door het 
gezamenlijjk opstellen en uitwerken van 
een Actieplan Recreatie. 

Ondersteunen, 
faciliteren en 
aanjagen 

Partners in OVP Provincie Utrecht 

Basis 
 
 
 

Provinciale samenwerking: 
- IPO BAC RE/ RO WW/ VP 
- Vrijetijdsnetwerk 

Jaarrond advisering rondom thema’s die 
bovenprovinciaal spelen en 
samenwerking m.b.t. Herijkte actieagenda 
Perpectief 2030, vakantieparken 

Uitvoeren Provincies, IPO, 
plus per thema 
andere 
betrokkenen 

Provincie Utrecht 

  



Thema PR&T: 4.3 Vrijetijdsbesteding: Onderzoek en data  
Doelenboom: 8.5.3 

 

 Actie Resultaat Rol Partners Uitvoering 

Uitvoerings-
programma  
jaar 2022 
 
 

Datastrategie bepalen 
*Onderzoek naar beschikbare data 
*Keuze voor data ter ondersteuning bij 
monitoring en beleidsindicatoren 
(monitoring effect beleid) 
*Verblijfsrecreatie monitor vraag-aanbod 

Inventarisatie R&T-data provincie en 
partners en zoeken van interne 
samenwerking (natuur, economie, 
verkeer). 
 
Vergroten kennis van beschikbare data bij 
partners – onderzoek naar datahub. 
 
Diverse datasets: 
Vraag-aanbodanalyse obv leefstijlvinder 
Onderzoek Vakanties en Dagtochten 
Onderzoek inkomend toerisme 
 
Mogelijk bezoekersonderzoek 
 
Meten beleidseffectiviteit met behulp van 
data. 
 

Aanjagen en 
uitvoeren 

DMO's, VUR, 
provincie, 
gemeenten 

Provincie Utrecht 

 Passende onderzoeken bij onze doelen 
zoeken 

Stimuleren gebruik data bij beleidskeuzes Stimuleren Provincie Utrecht Provincie Utrecht 

 Druktemonitor verbeteren, samen met 
andere provincies 

Evaluatie Druktemonitor en Resono; 
 
(onderzoek naar) Aanbesteding 
druktemonitor; 
 
Samenwerking met andere provincies 

Aanjagen, 
uitvoeren 

DMO's, VUR, RB, 
VRU, Provincie 
Utrecht 

Provincie Utrecht 

 Monitoring Programma Recreatie en 
Toerisme 

Beschrijven en uitwerken van de 
monitoring. 

Opstellen Vergt nog 
uitwerking 

Provincie Utrecht 

Thema PR&T: 4.4 Recreatief groen 
Doelenboom: 8.5.2 

 

 Actie Resultaat Rol Partners Uitvoering 

Uitvoerings-
programma  
jaar 2022 
 

Recreatieterreinen optimaliseren en 
duurzamer maken 

Gestart met verkenning  
(beheer en onderhoud als onderdeel) 

Stimuleren Recreatieschapp
en, gemeenten 

SBB en gemeente 
Wijdemeren 

 Ontwikkelingen Henschotermeer Exploitabele recreatieontwikkeling 
mogelijk maken 

Stimuleren en 
advisering 

Gemeenten 
Utrechtse 
Heuvelrug en 

Exploitant 



Woudenberg en 
Den Treek 

 Onderzoek naar mogelijkheden meer 
zwemwater 

Inventarisatie is uitgevoerd. 
Plan van aanpak voor vervolg is gemaakt. 

Aanjagen en 
faciliteren 

Gemeenten, RUD 
en interne 
onderdelen 

Provincie Utrecht 

Basis Advisering ruimtelijke plannen o.a. U-NED, 
regionale programmering wonen en werken, 
bestemmingsplannen.  

Advies op het gebied van recreatie is waar 
passend verwerkt in de plannen.   

Adviseren Betrokkenen bij 
plannen 

Verschilt per plan 

Thema PR&T: 4.5 Recreatief hoofd(route)netwerk 
Doelenboom: 8.5.1 

 Actie Resultaat Rol Partners Uitvoering 

Uitvoerings-
programma  
jaar 2022 
 

Aanleg wandelroutenetwerk Oost Aanleg wandelroutenetwerk Oost is 
gestart. 

Advisering  
(Stuurgroep, 
ambtelijk 
overleg)  

Provincie,  
Routebureau, 
Recreatieschapp
en 

AVP 

 Revisie wandel- en fietsroutenetwerk Verkenning onderzoek naar revisie 
fietsroutenetwerk is afgerond. 
Plan van aanpak voor revisie 
fietsroutenetwerk is afgerond. 
 
Voorbereiding revisie 
wandelroutenetwerk is gestart. 

Advisering en 
realisatie  
 
 
 
Advisering 

Routebureau, 
Team Mobiliteit  

 

 Optimaliseren TOP’s 
 

Voorbereiding voor optimalisatie is 
afgerond. 
 
Plan van aanpak is afgerond (upgrade rest 
van provincie). 
 
Pilot TOP Soest en Zeist zijn uitgevoerd. 

Advisering, 
begeleiding en 
realisatie  
 

Routebureau 
Gemeenten  

Routebureau 

Basis  
 

Coördineren Landelijke activiteiten 
recreatief wandelen, Fietsen en varen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Voortgang landelijke 
routestichtingen is gemonitord, 
evt. opdrachten zijn 
aangescherpt; 

- Afstemmingsoverleg heeft 
plaatsgevonden met andere 
provincies en Routebureau over 
activiteiten landelijke 
routestichtingen in het 
algemeen, en icoonroutes in het 
bijzonder; 

- Evaluatie Icoonroutes is afgerond 
(PU zit in begeleidingsgroep); 

Stimuleren, 
Participeren, 
Coördineren,  
Uitvoeren 

Stichting 
Wandelnet, 
Landelijk 
Fietsplatform, 
Waterrecreatie 
Nederland, 
Routebureau, 
alle provincies,  
Team Mobiliteit 
en team Water  
 
 
 

Provincie Utrecht i.s.w. 
met de partners 



 
 
 
 
 
 
 
 
Coördineren activiteiten Eemmeer 
 

- Communicatie: persmomenten 
voor gedeputeerde hebben 
plaatsgevonden, zoals tijdens de 
wandel naar je werkdag, opening 
weekendtochten icoonroute 
NHW 

 
Volgen van activiteiten op terrein 
van: 
- Waterplantenproblematiek/ 

maaien 
- Botters als toeristische 

trekpleister 
- Lobby watersysteem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastvrije 
Randmeren, 
cluster Erfgoed, 
Team Water 

 Adviseren provinciale ruimtelijke projecten 
en programma’s 

Voorstel voor recreatieve ontwikkeling 
van de Nedereindse plas is vastgesteld 
door GS, en benodigde budget is 
uitbetaald. 
 
Recreatieve meekoppelkansen zijn 
ingebracht in het programma sterke 
Lekdijk. 
 
Verkenning Visie op De Eem (nog niet 
gestart) 
 
 
 

Stimuleren, 
participeren, 
Coördineren, 
Uitvoeren 

Programmateam 
Sterke Lekdijk; 
projectteam 
Nedereindse 
plas, team 
mobiliteit, 
Routebureau 

Provincie Utrecht i.s.w. 
met partners 

 Versterken recreatief fietsnetwerk  Bijdragen aan aantrekkelijke en veilige 
stad-landverbindingen en 
fietsverbindingen naar recreatieve 
bestemmingen.  

Aanjagen en 
adviseren 

Programmateam 
Sterke Lekdijk; 
projectteam 
Nedereindse plas 

Provincie Utrecht i.s.w. 
met partners 

      

Thema PR&T: 4.6 Vakantieparken/recreatiewoningen 
Doelenboom: 8.5.5 

 Actie Resultaat Rol Partners Uitvoering 

Uitvoerings-
programma  
jaar 2022 
 

We stellen samen met de partners een plan 
van aanpak op voor het vervolg van de 
integrale aanpak Vitalisering Vakantieparken 
en voeren dit gezamenlijk uit. Samen met de 
betrokken gemeenten starten we de aanpak 
langs twee sporen: ‘doen en ervaren’ en 

Pilots zijn afgerond. 
 
Handelingsperspectief per pilot is 
opgeleverd. 
 
. 

Reguleren, 
coördineren 
(trekker), 
faciliteren en 
stimuleren  

Provincie, 
gemeenten, rijk, 
brancheorganisat
ies, 
ondernemers, 

Stuurgroep Vakantieparken 
Kernteam Vakantieparken 
Werkgroep 
Vakantieparken, 
 



‘visie en kennis’. Te weten: - het uitvoeren 
van in totaal acht pilots in de verschillende 
segmenten, om daarmee te verkennen 
welke ruimte benodigd is in regelgeving, 
instrumentarium en vernieuwende 
werkwijze én – het onderzoeken van de 
kennishiaten op het gebied van vraag en 
aanbod op de markt en de 
ondermijningsaspecten. Vervolgens bepalen 
we samen met onze partners welke 
volgende stappen nodig zijn om de 
geformuleerde doelen te bereiken.   
 

 
Aanpak vervolg is bepaald. 
 
Onderzoek analyse vraag en aanbod op 
basis van leefstijlvinder is afgerond. 
 
Verkenning met partijen om tot een 
monitor vraag en aanbod 
verblijfsrecreatie te komen is afgerond. 
 
Pilot BAG voor standplaatsen is afgerond. 
(ism Kabinet) 

(Vereniging van) 
Eigenaren 

 We bekijken hoe de ondernemers en 
gemeenten kunnen worden ondersteund bij 
(kwalitatieve) ontwikkeling van de 
verblijfsrecreatie binnen de NNN. 
 

Binnen de Pilots wordt samen met 
gemeenten en de sector bekeken welke 
mogelijke oplossingen zowel positief voor 
de sector als voor de natuur zijn. In welke 
vorm wordt gezamenlijk bepaald, met in 
achtneming van de kaders die de 
regelgeving geeft, waaronder die voor het 
NNN. 
 

Reguleren, 
coördineren 
(trekker), 
faciliteren en 
stimuleren 
 

Provincie, 
gemeenten, rijk, 
brancheorganisat
ies, ondernemers 
(Vereniging van) 
Eigenaren 

Stuurgroep Vakantieparken 
Kernteam Vakantieparken 
Werkgroep Vakantieparken 
 

Basis 
 
 

Planvorming vervolg vakantieparken  Voor eind van jaar voorstel maken voor 
vervolgbeleid PS  

Uitvoeren Provincie, 
gemeenten, rijk, 
brancheorganisat
ies, ondernemers 
(Vereniging van) 
Eigenaren 

Provincie 

Thema PR&T: 4.7 Vrijetijdseconomie/toerisme: duurzaam toeristisch bezoek 
Doelenboom: 8.5.4 

 Actie Resultaat Rol Partners Uitvoering 

Uitvoerings-
programma  
jaar 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Inzetten op herijkte Actie-agenda 
Perspectief 2030.  
 
 

We hebben invulling gegeven aan het 
trekkerschap Bestemmingsmanagement: 
Plan van aanpak is bestuurlijk voorgelegd. 
Met het opstellen van de 
Uitvoeringsstrategie is gestart.  
 
Via het IPO en Vrijetijdnetwerk werken 
we gezamenlijk aan de uitvoering van de 
herijkte Actieagenda 
 

Stimuleren: 
monitoren, 
aanjagen. 
Realiseren: 
kennisontwikkel
ing. 

 
 

 
 

Landelijke 
taskforce 
Gastvrijheidssect
or, 
IPO, provincies, 
CELTH, DMO’s, 
VNG 

Werkgroep 
Bestemmingsmanagement 
Landelijke taskforce 
Gastvrijheidssector waar 
de provincie Utrecht en 
Visit Utrecht Region 
onderdeel van is. 
 
Alle provincies 



 

Voortzetting gezamenlijke programma’s, 
landelijke themajaren en verhaallijnen en 
andere nationale thema’s die aansluiten bij 
het profiel van de provincie, zoals het 
rampjaar van de Oude Hollandse Waterlinie, 
De Stijl/Mondriaan en Kastelen en 
buitenplaatsen.  

Verhaallijn Kastelen en Buitenplaatsen: 
Projectplan Kastelen en Buitenplaatsen 
2022 is uitgevoerd. 
 
Oude Hollandse Waterlinie: 
Gezamenlijke plan van aanpak voor 
herdenking 350 jaar OHW is uitgevoerd. 
Plan van aanpak Legacy voor 2023 en 
verder is opgesteld.  
 
Evenementen Mondriaan 150 en Cities of 
Glass hebben plaatsgevonden. 
 
 
 
 
Cheesevalley!: marketing en 
communicatieplan is geïmplementeerd. 
Regionale aanpak is geformaliseerd. 
 

Faciliteren, 
monitoren 

Kastelen en 
Buitenplaatsen, 
DMO’s, NBTC 
 
 
Partners OHW 
 
 
 
 
Aanvragers 
subsidie: 
Nationaal 
Glasmuseum,  
Stichting 
Amersfoort in C. 
 
Gemeente 
Woerden 
 
 

NBTC  
 
 
 
 
Provincie 
 
 
 
 
Nationaal Glasmuseum,  
Stichting Amersfoort in C 
en hun partners.  
 
 
 
 
Gemeente Woerden, 
NBTC, gemeenten Cheese 
valley, Provincie Zuid-
Holland 

 Steunen vervolg succesvolle samenwerking 
met gemeenten in Visit Utrecht Region 
(inclusief nieuwe plan komende jaren) 

Eerste jaar van het Meerjarenplan 2022-
2025 (inter)nationaal toerisme  is 
uitgevoerd.  

Faciliteren, 
monitoren 

Visit Utrecht 
Region, 
Gemeenten 

Visit Utrecht Region 
(Utrecht Marketing) 

 Samenwerking DMO’s, uitwerken van 
afspraken met de coöperatie 
 

Eind 2022 is de coöperatie opgericht.  
 
Het inhoudelijk programma de 
samenwerking binnen de organisatie voor 
2023 is opgesteld.  

Faciliteren, 
monitoren 

Utrecht 
Marketing, 
Citymarketing 
Amersfoort, RBT 
Heuvelrug & 
Vallei, Woerden 
Marketing 
 
Gemeenten 
Utrecht en 
Amersfoort  

DMO’s in samenwerking 
met de provincie en met 
ondersteuning van PWC. 

 Herstelimpuls toerisme  • Campagne Kickstart cultuur is 
uitgevoerd 

 
 
 

• Campagne Buitenleven is uitgevoerd 
 

Faciliteren, 
monitoren 

DMO’s Citymarketing Amersfoort 
in samenwerking met 
andere DMO’s 
 
RBT Heuvelrug & Vallei in 
samenwerking met andere 
DMO’s 



 Vuelta 2022 Presentatie en start van de Vuelta in 
Nederland 
 
Activeringsprogramma, 100 dagen voor 
de start 
 

Faciliteren 4 partners 
Gemeenten 
Diverse 
organisaties 

Projectbureau Vuelta 

Basis Accounthouder toerisme DMO’s 
 
 

Structureel overleg met de DMO’s Faciliteren, 
monitoren 

DMO’s Provincie Utrecht 

 Advisering intern o.a. Hollandse Waterlinies  
 

Ad hoc overleg met collega’s Uitvoeren Interne collega’s Provincie Utrecht 

 Deelname aan het Vrijetijdsnetwerk (VTN)/ 
bestuurlijke voorbereiding AAC en BAC RE 

Voorbereiding overleggen VTN/AAC en 
bestuurlijke overleg BAC RE 

Uitvoeren Provincies Provincie Utrecht 

Thema PR&T: 4.8 Vrijetijdseconomie/toerisme: zakelijke toerisme 
Doelenboom: 8.5.6 

 Actie Resultaat Rol Partners Uitvoering 

4.8 
Vrijetijdseco
nomie/toeri
sme: 
zakelijk 
toerisme 
 

Herstelimpuls zakelijk toerisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Innovatielab en campagne zakelijk 
toerisme zijn uitgevoerd. 

• Regionaal serviceloket is ontwikkeld.  

• Regionaal online platform is opgezet. 

• Er is verkend hoe de duurzame 
doorontwikkeling en onderhoud van 
het regionaal serviceloket en online 
platform voor de jaren na 2022 
geborgd kunnen worden.   

Faciliteren, 
monitoren 

DMO’s   Utrecht Marketing in 
samenwerking met andere 
DMO’s 

 Verkennen van de doorontwikkeling van de 
regeling kennisevenementen 

De verkenning naar de doorontwikkeling 
van de regeling kennisevenementen is 
afgerond.  
Regeling wordt/is aangepast of 
vervangen. 

Realiseren DMO’s Provincie Utrecht in 
samenwerking Utrecht 
Marketing 

Basis Accounthouderschap zakelijk toerisme Structureel overleg     

 Advisering intern o.a. economie  
 

Bij vragen uit de organisatie met 
betrekking tot zakelijk toerisme 
adviseren.  

Uitvoeren Collega’s Provincie Utrecht 

 


