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Onderwerp

: Vaststellen aanvullende kaders recreatie en toerisme

Bijlage(n):

1. Document Beleidskaders Recreatie en Toerisme

Aan Provinciale Staten,
Gevraagd besluit
Provinciale Staten besluiten:
1. De aanvullende beleidskaders in het document Beleidskaders Recreatie en Toerisme vast te stellen.
2. GS de opdracht te geven de beleidskaders in acht te nemen bij het opstellen van het in de Omgevingsvisie
aangekondigde Programma Recreatie en Toerisme.
Inleiding
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 recreant en toerist. De provincie heeft hierin een
belangrijke rol. Dat vraagt om provinciaal beleid. Daarom is in de Omgevingsvisie het beleidsprogramma recreatie
en toerisme 2021 – 2024, kortweg PR&T aangekondigd. De kaders hiervoor zijn voor een deel door PS al
vastgelegd in de Omgevingsvisie en in de Programmabegroting. Om te komen tot een totaalpakket aan kaders
voor recreatie en toerisme zijn in het document Beleidskaders Recreatie en Toerisme aanvullende kaders
opgenomen ter vaststelling door uw Staten. Hierdoor worden onder meer de resultaten van de cocreatie die is
doorlopen voor het PR&T in kaders vastgelegd.
Juridische en andere relevante kaders
Omgevingswet:
Artikel 3.4 (vaststellen programma)
Het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap, gedeputeerde staten en
Onze Minister of Onze Minister die het aangaat kunnen programma’s vaststellen.
Artikel 3.5 (inhoud programma)
Een programma bevat, mede voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, voor een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving:
a.

een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of
het behoud daarvan,
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b.

maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer andere doelstellingen
voor de fysieke leefomgeving te bereiken.

Provinciewet:
artikel 158 lid 1 sub b.
Argumentatie
Het PR&T is een programma volgens de Omgevingswet. Dit betekent dat GS het programma vaststellen met in
achtneming van de kaders die PS heeft meegegeven. Die kaders zijn in beginsel opgenomen in de
Omgevingsvisie en de Programmabegroting. Vanuit uw Staten zijn signalen gekomen dat de daarin nu
vastgelegde kaders niet toereikend zijn. Daarom zijn aanvullende kaders geformuleerd. Deze zijn opgenomen in
het bijgevoegde document Beleidskaders Recreatie en Toerisme. Om overzicht te houden in het totaal van de
kaders voor recreatie en toerisme zijn in het document niet alleen de nieuwe, aanvullende kaders opgenomen
maar ook de eerder vastgestelde (Omgevingsvisie, Interim Omgevingsverordening, Programmabegroting, kaders
governance recreatieschappen). De reeds eerder vastgestelde kaders zijn in rechte letter weergegeven,
aanvullende kaders in cursieve letter. Het in dit Statenvoorstel opgenomen 1e beslispunt voorziet in het vaststellen van deze cursieve teksten.
Door aanvullende kaders vast te stellen, kunnen GS een Programma Recreatie en Toerisme 2021 – 2024
(kortweg PR&T) opstellen dat beter aansluit bij de beleidsopvattingen van uw Staten. In deze fase waarin PS en
GS gezamenlijk nog zoeken naar een goede rolverdeling en werkwijze in het werken volgens de geest van de
Omgevingswet, is er aanleiding om niet enkel te kijken naar de kaders in de Omgevingsvisie, maar ruimte te
bieden voor aanvullende kaderstelling. Dat past bij het inhoud geven aan deze gezamenlijke zoektocht.
Doelen en indicatoren
De kaders en het daarop gebaseerde PR&T gaan bijdragen aan het volgende doel uit de doelenboom:


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

Hiervoor zijn in de Programmabegroting de volgende meerjarendoelen vastgelegd waaraan de kaders en het
PR&T gaan bijdragen:


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.

De bijbehorende indicator is spreiding toerisme.
Participatie
GS zijn vorig jaar gestart met het voorbereiden van het PR&T. Om inhoud te geven aan participatie is gebruikgemaakt van een zogenoemde cocreatie. Daarvoor zijn bij recreatie en toerisme betrokken organisaties zoals
gemeenten, waterschappen, vrijetijdsondernemers, kennis- en adviesbureaus, DMO’s, landgoedeigenaren en
TBO’s uitgenodigd. Gedurende een zestal bijeenkomsten is vanuit de cocreatie inhoud gegeven aan adviezen
aan de provincie over de gewenste inhoud van het beleid voor recreatie en toerisme. Voor een breed draagvlak
voor het provinciale beleid is de inbreng vanuit de cocreatie een belangrijke basis. Daarom zijn de adviezen
bouwstenen voor het PR&T. Een deel van de voorgestelde aanvullende kaders is gebaseerd op de inbreng vanuit
de cocreatie.
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Voor de Statencommissie BEM is een informatiesessie over het op te stellen programma (25-11-2020) en een
werksessie over de beleidskaders (21-4-2021) georganiseerd. De resultaten van deze werksessie zijn ook een
belangrijke bron geweest voor het formuleren van aanvullende kaders.
Financiële consequenties
Het vaststellen van de nieuwe kaders als zodanig heeft geen financiële consequenties. Het vertalen van de
kaders in concrete tastbare resultaten uiteraard wel. De financiering van de realisatie is onderdeel van de
begrotingscyclus.
Vervolg
Na vaststelling van de kaders zullen GS het PR&T afronden en vaststellen, uiteraard met inachtneming van de
kaders. Het vastgestelde PR&T zal ter kennisname worden gebracht van de Statencommissie BEM.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,

mr. J.H. Oosters

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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Ontwerpbesluit

Besluit op 30 juni 2021 tot vaststelling van het document Beleidskaders Recreatie en Toerisme
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 30 juni 2021;
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 juni 2021
met nummer 82257F2B
van afdeling Stedelijke Leefomgeving
Overwegende dat:
-

in de Omgevingsvisie wij het Programma Recreatie en Toerisme hebben aangekondigd

-

de hiervoor in de Omgevingsvisie opgenomen kaders niet toereikend zijn en er daarom behoefte is aan
aanvullende kaderstelling

-

met de aanvullende kaders onder meer de resultaten van de cocreatie worden vastgelegd

Besluiten:
1. De aanvullende beleidskaders in het document Beleidskaders Recreatie en Toerisme vast te stellen.
2. GS de opdracht te geven de beleidskaders in acht te nemen bij het opstellen van het in de Omgevingsvisie
aangekondigde Programma Recreatie en Toerisme.

Voorzitter,

Griffier,

mr. J.H. Oosters

mr. C.A. Peters
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