
Motie 9b Alleen samen krijgen we recreatie op de kaart

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 februari, 

Gehoord de beraadslagingen over de statenbesluiten m.b.t. de toekomst van de recreatieschappen, 

constaterende dat 

- het besluit tot de opheffing van RMN het startpunt kan zijn van een structureel betere

samenwerking tussen de provincie en alle Utrechtse gemeenten;

overwegende dat 

- PS op 14 april 2021 als kader voor de toekomstige samenwerking op het gebied van recreatie

heeft meegegeven dat ‘de invulling van de recreatieopgave plaatsvindt in samenwerking met

alle Utrechtse gemeenten en zoveel mogelijk andere partners, zoals terreinbeherende

organisaties en particuliere grondeigenaren’;

- het wenselijk is de opheffing van de RMN aan te grijpen om een ideaalbeeld vast te stellen

voor samenwerking tussen de provincie en alle gemeenten voor de invulling van de

recreatieopgave.

dragen het college op 

- in samenwerking met de Staten, in aanvulling op het PRenT, te komen tot een formulering

van de provinciale taak op het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud van

recreatiegebieden;

- op basis van de formulering van de provinciale taak in het PRenT en deze aanvullende

formulering  te werken aan een samenwerkings- en ontwikkelingsmodel die in ieder geval

voldoet aan de volgende criteria:

o beslaat de hele provincie

o in samenwerking met gemeenten, maar met centrale regie

o betrokkenheid van zoveel mogelijk andere partners, zoals terreinbeherende

organisaties en particuliere grondeigenaren

o focus op netwerk van recreatiegebieden

o andere onderwerpen in afstemming met betrokken gemeenten

o in samenhang met het Routebureau
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o opererend binnen kaders van GGM en PRenT 

o doelmatige inzet van provinciale middelen voor provinciale recreatiedoelen 

- de partners van de huidige recreatieschappen op de hoogte te stellen van deze wens 

- geen juridische verplichtingen aan te gaan die de ontwikkeling van een toekomstbestendige, 

provinciebrede oplossing in de weg staan;  

- voor of direct na de zomer, als input voor de toegezegde werksessie, met een voorstel te 

komen voor een proces om tot deze nieuwe samenwerking te komen, waarbij sprake is van 

een heldere planning en een duidelijke definiëring van de rol van de Staten in dit proces.    

 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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