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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-778083559 DOS-2020-

0001255

Onderwerp

Toename druk op recreatieve voorzieningen

Advies

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, waarmee Provinciale Staten wordt
geïnformeerd over de toename van de druk op de recreatieve voorzieningen in Zuid-

Holland en de consequenties voor het beheer hiervan.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale Staten over de
toename van de druk op de recreatieve voorzieningen in Zuid-Holland.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan Provinciale Staten:
-de tweede zin op pagina 2 als volgt te wijzigen: “Dit betekent dat, bij gelijkblijvend budget, natuur

en recreatieschappen in de toekomst minder subsidie van de provincie voor beheer van de

huidige gebieden zullen ontvangen.
-op pagina 3 te verduidelijken dat de 0,6 miljoen per jaar niet geheel ten goede gaat komen aan

Staatsbosbeheer maar dat gekeken gaat worden om ook een deel voor de recreatieschappen in
te zetten.. 

Bijlagen

 GS brief toename druk op recreatieve voorzieningen
 Gezamenlijk brief aan GS van 4 natuur- en recreatieschappen d.d. 21 april 2021

 Brief van natuur- en recreatieschap IJsselmonde d.d. 15 april 2021

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 juni 2021 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

In 2020 is de startnotitie sport en recreatie vastgesteld. Hierin is aangegeven dat de kern van het

provinciale sport en recreatiebeleid ligt in het faciliteren en stimuleren van bewoners om meer

naar buiten te gaan om in een beweegvriendelijke(re) omgeving te recreëren en sporten. 

In dit voorjaar is in een drietal bestuurlijke gesprekken met stakeholders (aparte gesprekken met

maatschappelijke partners, regie-/landschapstafels, natuur- en recreatieschappen) gesproken

over ontwikkelingen binnen recreatie en sport. In de overleggen is daarbij nadrukkelijk stilgestaan

bij de toegenomen gebruik van de recreatieve voorzieningen. Geconstateerd is dat de

voorzieningen vanwege het toegenomen gebruik onder druk staan en dat door de verwachte

toename van het aantal inwoners in Zuid-Holland in de komende jaren de druk verder zal

toenemen. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is aan het ontwikkelen van een

toekomstperspectief op recreatie en recreatief gebruik. Er worden weliswaar op thema’s of

gebieden visies ontwikkeld en plannen uitgewerkt (zoals in het kader van het Landschapspark

Zuidvleugel of de Nationale Toekomstagenda Fiets) maar een provinciedekkend samenhangend

beeld ontbreekt. In de stakeholdersgesprekken is daarom gesuggereerd of het mogelijk is om

gezamenlijk de opgave voor recreatie voor 2030 in beeld te brengen en deze ook te koppelen aan

mogelijke realisatiestrategieën. 

In de gesprekken met de natuur- en recreatieschappen is de inzet van de provinciale bijdrage aan

natuur- en recreatieschappen besproken. De provincie is per 1 januari 2018 uit de

recreatieschappen getreden en heeft daarbij afspraken gemaakt over de inzet van de voormalige

deelnemersbijdrage van de provincie in de periode na 2018. Het betreft een budget van € 4,1

miljoen per jaar. Onderdeel daarvan was de mogelijkheid voor de provincie deze middelen

flexibeler in te zetten, te starten vanaf 2022 tot en met 2025 met € 0,6 miljoen per jaar en vanaf

2026 voor het gehele budget van € 4,1 miljoen. Gezien de wens om de middelen daar in te zetten

waar de recreatiedruk het hoogste is en de beheerproblematiek het grootste, is de schappen eind

2020 meegedeeld dat het voornemen was de flexibele middelen vanaf 2022 buiten de

schapsgebieden in te zetten. De schappen hebben in het gesprek hierover hun zorgen en

bezwaren geuit en dit ook schriftelijk kenbaar gemaakt. De 2 brieven daarover zijn als bijlagen

bijgesloten. 

Het huidige voornemen is de flexibele middelen in de periode 2022 tot met 2025 deels voor de

natuur- en recreatieschappen beschikbaar te houden en in overleg te treden over de inzet

daarvan. Daarbij is de voorkeur deze middelen zo in te zetten dat de middelen benut worden om

maatregelen te treffen om de gebieden toekomstbestendiger te maken. 

Gezien het belang van het onderwerp is het wenselijk om ook de Staten actief te informeren over

de ontwikkelingen om het gebied van de druk op en behoefte aan recreatiegebieden, de

consequenties voor het beheer, de inzet van het flexibele deel van het beheerbudget vanaf 2022

en de stappen die gezet worden. Bijgevoegde brief dient daartoe. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00
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Programma  : Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

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

Juridisch kader

Met de voorgestelde brief wordt PS geïnformeerd over de druk recreatieve voorzieningen in het

algemeen en de consequenties voor het beheer in het bijzonder. Directe juridische gevolgen heeft

deze brief niet. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het beleid van de provincie voor het recreatiebeleid is vastgelegd in de startnotitie sport en

recreatie. 

Bij de uittreding uit de provinciale schappen zijn in 2017 afspraken gemaakt over het beschikbaar

houden ten behoeve van het recreatiebeheer en ontwikkelingen van de voormalige provinciale

deelnemersbijdragen aan de schappen. Per schap zijn hiervoor uittredingsovereenkomsten

gesloten.  

3 Proces

 

In de brief is aangegeven dat het college het opstellen van een perspectief op recreatie 2030

ondersteunt en hiervoor ook het initiatief zal nemen. In overleg met de partners zal nog worden

bezien hoe dat proces het beste vorm kan worden gegeven. 

De brieven aan de schappen zullen via een lid-GS brief worden beantwoord. 

4 Participatie en rolneming

 

De uitwerking van de in de brief benoemde acties zal in nauw overleg met de betrokken partners

plaatsvinden. 

 

5 Communicatiestrategie

 

De boodschap van deze brief is primair bedoeld voor Provinciale Staten. Een persbericht ligt

daarom niet voor de hand. 

 


