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Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 december 2015,
constaterende dat:
Naast de bescherming en ontwikkeling van de natuur, ook het beleven van een aantrekkelijk en goed toegankelijk buitengebied voor alle bewoners van de provincie Utrecht zeer
gewenst is;
Uit onderzoek van Kenniscentrum Recreatie in 2011 reeds bleek dat er nog steeds een
tekort is aan recreatiegebieden en voorzieningen, voor met name wandelen en fietsen;
De groei van het aantal inwoners en recreatieve bezoekers in de provincie Utrecht ook de
komende jaren nog zal toenemen;

Vanuit het programma Recreatie om de Stad (RodS) middelen voor beheer van enkele
recreatiegebieden tot en met 2018 geregeld zijn en daarna structureel nog niets;
ln de Koersnotitie Toekomst Recreatieschappen 2013 is reeds gesteld dat veel deelnemers van de recreatieschappen vraagtekens zetten bij de organisatievorm van de recreatieschappen en Recreatie Midden Nederland - om financiële en beleidsmatige redenen.
En dat dit leidt tot wensen voor betere financierbaarheid, modernisering, uittreden dan wel
opheffing, zoals bij het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn;
Diverse recreatieve voorzieningen (grote) financiele tekorten hebben en dat de middelen
voor doorontwikkeling naar een groot Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (te) beperkt
zijn.
Ovenruegende dat:

-

De toekomst van de recreatiemogelijkheden in de provincie Utrecht onzeker is en dat er
nu diverse overleggen zijn gericht op het programma RodS en de recreatieschappen
"nieuwe stijl";

Gezien het bovenlokale en zelfs vaak ook provincieoverstijgende karakter van de recreatievoorzieningen en routestructuren en paden een pro-actieve en regisserende rol van de
provincie juist nu nog meer noodzakelijk is;

- Voor een bestendige toekomst van de recreatie in de provincie een goede afstemming
met bewoners, (recreatie-)ondernemers, belangenorganisaties, gemeenten en grondeigenaren van groot belang is;

-

Kijkend naar de recreatieve vraag voor een goed functionerend (boven)regionaal recreatief routenetwerk (wandelen, fietsen en varen) naast de inzet van publiek beheer en investeringen ook private middelen noodzakelijk zijn;
Een nieuwe publiek-private samenwerking gewenst is om tot een daadkrachtige, integrale
en voor het publiek aantrekkelijke aanpak van de recreatiegebieden te komen.

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:
Vanuit de diverse lopende discussies en trajecten tot kaders te komen voor een integrale toekomstvisie en plan van aanpak voor de recreatie in de provincie Utrecht;
Een brede werkconferentie najaar 2016 met alle belanghebbenden te organiseren om
deze toekomstvisie en plan van aanpak te bespreken en tot afspraken te komen over
de rol en taakverdeling van de diverse partijen, de organisatievormen en financieringswijze en bestuurbaarheid.
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