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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-760832375 DOS-2018-

0002293

Onderwerp

Recreatieve routestructuren

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over recreatieve routestructuren.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over recreatieve routestructuren.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

GS-brief aan PS over recreatieve routestructuren

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 januari 2021 12 januari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

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. 

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 voor de provincie een aanzienlijke structurele financiële

bijdrage werd gevraagd voor de oprichting en in stand houden van een routebureau. Gelet op het

feit dat de financiële middelen binnen de portefeuille sport en recreatie momenteel zeer beperkt zijn

is niet gekozen voor een organisatie als een routebureau maar voor het gezamenlijk met de

beoogde stakeholders oprichten van een platform voor alle modaliteiten van de recreatieve

routestructuren. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

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

Juridisch kader

Er zijn geen juridische aspecten aan dit GS-besluit.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Zie onder toelichting voor het college.

 

3 Proces

 

PS worden geïnformeerd conform bijgaande GS-brief.
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4 Participatie en rolneming

 

In samenspel met de diverse stakeholders voor de recreatieve routestructuren wordt een platform

voor alle modaliteiten (wandelen, fietsen, varen en ruiteren) van de routenetwerken opgericht. 

Dit platform richt zich 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 ook maatschappelijke organisaties, ANWB en

terreinbeherende organisaties zullen gevraagd worden te participeren in een dergelijk platform en

hier gezamenlijk verder vorm aan te geven. Partijen zijn gelijkwaardig en behouden hun

verantwoording die zij hebben ten aanzien van de routenetwerken. 

Met deze gezamenlijke aanpak, waarbij elke organisatie haar verantwoordelijkheid behoudt en

nader invult, zal de kwaliteit, vindbaarheid en bruikbaarheid van de routenetwerken verder worden

verbeterd. 

 

5 Communicatiestrategie

Niet van toepassing.


