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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De Beleidsnota Recreatie en Toerisme vast te stellen.
Samenva|ing
Toerisme en recreatie vormen belangrijk thema's in de toekomskisie 2013-2040 van Stichtse Vecht,
getiteld 'Focus op Morgen'. Het intensiveren van het beleid op gebied van recreatie en toerisme
vormt een belangrijk onderdeel van het economisch beleid. Een eerste stap hierbij is het vaststellen
van de Beleidsnota Recreatie en Toerisme.
Verschillende trends, on|ikkelingen, kansen en opgaven vormen de aanleiding voor het
on|ikkelen van beleid op gebied van recreatie en toerisme. Door actief beleid te voeren neemt de
gemeente de regie in handen om de vruchten te plukken van de toenemende recreatievraag en de
kansen op het gebied van toerisme, maar ook . om dit op een duurzame, passende en
gecontroleerde manier te doen zodat Stichtse Vecht kan floreren en tegelijkedijd Ieefbaar blijft.
Bijlagen
Beleidsnota Recreatie en Toerisme
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het algemene doel dat de gemeente heeft met haar beleid op gebied van recreatie en toerisme is om
te voorzien in de recreatiebehoeqe van de eigen inwoners, te voorzien in de behoefte van bezoekers
van buiten de gemeente en de Iokale ecohomie te stimuleren. Eigen inwoners (recreanten),
bezoekers van buitenaf (toeristen) en (Iokale) ondernemers in de sector recreatie en toerisme
vormen dan ook de belangrijkste algemene doelgroepen die wij met deze beleidsvisie willen
bedienen.
Argumenten
1 . Met
het vaststellen van het Beleidsplan Recreatie en Toerisme beschikt Stichtse Vecht over
een duidesijke visie op recreatie en toerisme, inclusief concrete doelen voor de komende
jaren en een heldere uitvoeringsstrategie.
2. Door actief beleid te voeren neemt de gemeente de regie in handen om de vruchten te
plukken van de toenemende recreatievraag en de kansen op het gebied van toerisme, maar
ook om dit op een duurzame, passende en gecontroleerde manier te doen zodat Stichtse
Vecht kan floreren en tegelijkedijd leefbaar blijft.
Kanûekeningen
n.v.t.
Communicatie en padicipatie
Er hebben twee padicipatierondes plaatsgevonden om de input van inwoners, ondernemers, de
politiek en belangenorganisaties op te halen. De opmerkingen en suggesties uit de twee
padicipatierondes zijn (voor zover mogelijk) meegenomen in het beleidsplan. In bijlage 1 'proces
beleidson|ikkeling recreatie en toerisme' en bijlage 2 'padicipatieplan, staat een gedetailleerd
overzicht van het (padicipatielproces.
Het raadsbesluit wordt via de reguliere communicatiekanalen naar buiten gebracht. Daarnaast
worden alle organisaties en personen die hebben gepadicipeerd in het beleidsproces ge'l'nformeerd.
Financiën en risico's
Op een enkele uiàondering na, zijn alle actiepunten uit de Beleidsnota Recreatie en Toerisme (uit de
uitvoeringsstrategie in paragraaf 7 van deze nota) opgenomen in het brede (uitvoeringslprogramma
Economie. Binnen het (ui|oeringslprogramma Economie wordt de planning en budgeoering verder
uitgewerkt. De kosten worden gedekt uit het huidige budget dat beschikbaar is voor recreatie en
toerisme en het extra budget dat voor 2015-2018 beschikbaar is gesteld voor het Programma
Economie.
Vervolg
De adiepunten uit paragraaf 7 van de beleidsnota worden uitgevoerd in de jaren 2015-2018. In de
uitvoeringsparagraaf (H8 van de nota) wordt beschreven welke acties er worden ondernomen om de
beleidsdoelen te behalen.
25 augustus 2015
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
Gemeentesecretaris
Burgemeester
Pagina 2 van 2
*
.1!
*11
*
|c
.
(/) g
.P 2
* z
r .
œ !
Y ...



I l
1
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
|.stich|evecbt.nl
info@stich|evecht.nl
Raadsbesluit
=
==
==
=
=
=
=
Onde-erp
Beleidsplan Recreatie en Toerisme
Begrotingswijziging
n.v-t.
Datum raadsvergade|ng
29 september 2015
Commissie
8 september 2015
Agendanummer
Registratie nummer
|13/27008-V8/15/05680
De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op;
- het voorstel van
- de bespreking
burgemeester en wethouders van 25 augustus 2015
in de commissie Fysiek Domein van 8 september 2015
Besluit
de Beleidsnota Recreatie en Toerisme vast te stellen.
30 september 2015
Griffier
Voorzittek
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