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Recreatieve routestructuren 

 

Geachte Statenleden, 

In 2018 heeft de provincie samen met diverse stakeholders de stand van zaken van de

recreatieve routenetwerken voor wandelen, varen, paardrijden en fietsen in beeld gebracht.

De resultaten zijn weergegeven in het rapport ‘Health Check’. Ook is onderzoek gedaan naar het

routebeheer in andere provincies, de resultaten hiervan zijn weergegeven in het rapport

‘Routebeheer’. 

Aanleiding voor beide onderzoeken is de versnipperde uitvoering van het beheer en onderhoud

van de routenetwerken en het ontbreken van provincie brede afstemming en samenwerking op

bijvoorbeeld zichtbaarheid en vindbaarheid van de routes. Het huidige beeld is, dat de

routenetwerken niet optimaal worden benut en dat er kansen worden gemist voor

doorontwikkeling. 

Op basis hiervan is in de vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling

(7 november 2018) besproken om het draagvlak naar de oprichting van een routebureau in beeld

te brengen. Vervolgens hebben we hiertoe opdracht verleend aan bureau BUITEN dat medio

2019 een concept rapportage heeft opgeleverd. 

De conclusie uit de rapportage is dat er in algemene zin draagvlak was voor oprichting van een

routebureau. Het rapport schetst de organisatie van het routebureau en de benodigde

governance en een financieel kader, waarin met name aan de provincie een aanzienlijke

structurele financiële bijdrage werd gevraagd voor de oprichting en in stand houden van een

routebureau. Financiële middelen zijn momenteel echter zeer beperkt beschikbaar binnen de

portefeuille sport en recreatie en wij zijn van mening dat het mogelijk moet zijn om in Zuid-Holland

de routestructuren goed te beheren, ontwikkelen en voor de gebruikers vindbaar te houden,

zonder dat hiervoor een routebureau hoeft te worden opgericht en dus ook zonder dat de

beperkte financiële middelen ingezet worden voor een nieuwe organisatie.
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Het belang van kwalitatieve en vindbare routenetwerken is in deze tijd weer gebleken. Ook in de

startnotitie Sport en Recreatie is dat belang verwoord. Gelet op het belang van de netwerken en

de investeringen die de afgelopen jaren in de routenetwerken zijn gedaan willen wij ons graag

blijven inzetten voor de instandhouding en doorontwikkeling van de routestructuren. 

Staatsbosbeheer beheert en onderhoudt een groot deel van de routenetwerken en had eerder

aangegeven dit voor de gebieden buiten de schappen te willen afbouwen. Wij hebben daarom

afstemming gezocht met Staatsbosbeheer en hebben vastgesteld dat we ons gezamenlijk zullen

blijven inzetten voor een kwalitatief goed, vindbaar routenetwerk. Daarbij zal Staatsbosbeheer

beheer en onderhoud van de routes waarvoor zij het beheer al uitvoeren continueren. Als

provincie zullen wij het netwerk van route-eigenaren faciliteren en ontwikkelingen stimuleren.

Belangrijk is dat de route-eigenaren (veelal gemeente(n), recreatieschappen) hun

verantwoordelijkheid blijven nemen voor het in stand houden van het netwerk, conform de

subsidie eisen waarmee de routenetwerken zijn gerealiseerd.

Wij zijn van mening dat het faciliteren van het netwerk van route-eigenaren kan plaatsvinden door

het gezamenlijk opzetten van een platform voor alle modaliteiten van de routenetwerken. Dit

platform kan zich richten op het delen van kennis, het bespreken van knelpunten en gezamenlijk

zoeken naar oplossingen, het uitwisselen van ideeën en wensen voor verdere ontwikkelingen en

het bespreken en afspreken van de aanpak daarvan. De beoogde stakeholders voor wandelen,

fietsen, varen, ruiteren, waaronder maatschappelijke organisaties, ANWB en

terreinbeherende organisaties zullen wij vragen te participeren in een dergelijk platform en hier

gezamenlijk verder vorm aan te geven. De provincie is bereid het opzetten van dit platform te

coördineren en het platform te faciliteren. Ook kan de provincie middelen beschikbaar blijven

stellen voor het verder ontwikkelen van de routestructuren. Met het provinciaal innovatieteam

wordt gekeken naar een betere digitale ontsluiting van de recreatieroutes in de provincie. Het

innovatieteam bereidt in het kader van het Startup in Residence programma een uitvraag voor om

te komen tot innovatieve oplossingen. 

Wij hopen in deze gezamenlijke aanpak, waarbij elke organisatie haar verantwoordelijkheid

behoudt en nader invult, de kwaliteit, vindbaarheid en bruikbaarheid van de routenetwerken

verder te verbeteren. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


