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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-740185963 DOS-2019-
0008461

Onderwerp

Behoeftenonderzoek sport en recreatie en Beleidsverkenning Lopen

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het Behoeftenonderzoek Sport en

Recreatie.

2. Kennis te nemen van het Behoeftenonderzoek Sport en Recreatie, dat in opdracht van de

provincie is uitgevoerd door het Mulier Instituut en het Bureau voor Ruimte & Vrijetijd.

3. Kennis te nemen van de Beleidsverkenning Lopen.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Behoeftenonderzoek Sport en Recreatie en

de Beleidsverkenning Lopen.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In de brief aan PS een verbinding te leggen met toerisme;
- In de stukken ‘bewegwijzerde route’ te wijzigen in ‘gemarkeerde route’;
- De ‘Beleidsverkenning Lopen’ apart naar PS te sturen middels een gezamenlijke lid-GS brief
met dhr. Vermeulen en de GS-brief aan PS daarop aan te passen in de zin dat de
‘Beleidsverkenning Lopen’ daarin aangekondigd wordt.
 
GS besluiten kennis te nemen van het Behoeftenonderzoek Sport en Recreatie, in plaats van in
te stemmen met (adviespunt 2).
GS besluiten kennis te nemen van de Beleidsverkenning Lopen, in plaats van vast te stellen
(adviespunt 3)..

Bijlagen

1 . GS-brief aan PS over het Behoeftenonderzoek Sport en Recreatie. 

2. Behoeftenonderzoek sport en recreatie, uitgevoerd in opdracht van de provincie door het

Mulier Instituut en het Bureau voor Ruimte & Vrijetijd. 

3. Beleidsverkenning Lopen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 2 juni 2020 2 juni 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Deze rapporten kunnen door PS worden betrokken bij de behandeling van de Startnotitie Sport en

Recreatie en zijn daarnaast ook van betekenis voor andere beleidsvelden, waaronder voor

waterrecreatie en erfgoed. Deze rapporten zullen worden benut bij de verdere uitwerking van het

provinciale sport- en recreatiebeleid. In de begeleidende brief wordt dit nader toegelicht.

  

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : n.v.t. 

Programma   : Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

-

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het Behoeftenonderzoek sport en recreatie en de Beleidsverkenning Lopen zijn opgesteld om

uitwerking te geven aan wat er over sport, recreatie en lopen is opgenomen in het provinciale

coalitieakkoord ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’. 

 

3 Proces

 

Deze rapporten zijn opgesteld ter onderbouwing en uitwerking van het provinciale beleid inzake

sport en recreatie en lopen (zowel recreatief als utilitair).

 

4 Participatie

 

Bij de ontwikkeling van de startnotitie sport en recreatie zijn stakeholders betrokken en zijn intern

relevante afdelingen betrokken. Het Behoeftenonderzoek Sport en Recreatie is intern vanuit

relevante afdelingen begeleid. De Beleidsverkenning Lopen is opgesteld met input van externe

deskundigen en input vanuit relevante afdelingen binnen de provincie 

 

5 Communicatiestrategie

 

Dit behoeftenonderzoek en deze beleidsverkenning kunnen door PS worden betrokken bij de

behandeling van de Startnotitie Sport en Recreatie in de Statencommissie KNM van 17 juni 2020.

Beide rapporten dienen ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling. Over beide rapporten is

geen actieve communicatie voorzien met de buitenwereld. 

 


