
• T-334:  Schriftelijk terugkomen op de vraag van Samen Stichtse Vecht over het mogelijk 
gebruik van camera’s om inzichtelijk te krijgen waar het kwaliteitstoerisme uit de bocht schiet. 
De afdoeningstermijn van de toezegging: mei 2021. 

Het beleidsplan Waardevol Toerisme 2030 heeft een gebalanceerde aanpak. Toeristisch-recreatieve 
ontwikkeling wordt dienstbaar gesteld aan kwaliteiten van erfgoed, cultuur en natuur. Daarbij houden 
we expliciet rekening met leefbaarheid en gevoelens die er leven rondom overlast van toerisme. 
Zodoende is ervaren hinder voor het eerst vroegtijdig betrokken bij het opstellen van beleid. Zo 
onderscheidt het plan verschillende vormen van overlast die worden ervaren, wanneer en door wie 
deze worden ervaren. Er gaat hierom specifieke aandacht uit naar het creëren en opbouwen van een 
druktemonitor om inzicht te krijgen in de drukke en minder drukke bezoeklocaties op verschillende 
plekken. Zodoende kunnen mensen ook worden geattendeerd om naar minder drukke plekken te 
gaan. Maatregelen hiertoe worden in hoofdstuk 6 uiteengezet (pg.49, Beleidsplan Waardevol 
Toerisme).  
 
We houden dus een vinger aan de pols om ontwikkeling van recreatie en toerisme in Stichtse Vecht bij 
te houden. Zo kijken we of het herstel de goede richting uitgaat en houden we de temperatuur bij 
omtrent overlast. Door de analyse binnen het beleidsplan Waardevol Toerisme hebben we een goed 
beeld op drukte en overlast binnen de gemeente. Daarbij zijn er principes geformuleerd om toerisme 
waardevol te ontwikkelen. Ook geeft het richting om overlast van toerisme te monitoren. De landelijke 
data alliantie van NBTC Research, CBS, Provincies en Dienst Marketing Organisaties (DMO’s) 
ontwikkelen nieuwe methodes om vraag en gebruik te monitoren. We volgen deze ontwikkeling actief 
en wanneer mogelijkheden zich voordoen zullen we hier op aanhaken. 
 
Het ontwikkelen of aanhaken op een Smart City concept om Toerisme actueel te monitoren is niet 
opgenomen binnen het kader van het beleidsplan. Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde 
privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Nederlandse 
Autoriteit Persoonsgegevens ziet er op toe dat organisaties de regels hieruit toepassen. 
Cameratoezicht op openbare plaatsen is aan voorwaarden gebonden en Gemeenten kunnen 
camera’s inzetten bij handhaving van de openbare orde. Eén van de voorwaarden daarbij is dat: 
minder vergaande maatregelen zijn niet voldoende gebleken om de openbare orde te handhaven’. 
Gezien deze minder vergaande maatregelen verwerkt zijn in het beleidskader en nationaal worden 
door ontwikkelt is het momenteel niet opportuun om hier op dit moment over te gaan.  
 
Hieronder wat extra informatie over drukte en overlast en een link naar de regionale druktemonitor 
waar wij aan bijdragen:   
 

• In de analyse wordt aangegeven dat overlast vooral plaatsvindt tijdens de drukke 
zomermaanden: mei tot en met september. Het is hierbij nog niet exact inzichtelijk te maken 
welk deel van deze druk op conto komt van de eigen bewoners (welke ook graag recreëren in 
de gemeente) en welk deel van bezoekers, omdat hiervoor data ontbreken. Op basis van 
beschikbare onderzoeken is het de inschatting dat ca. 70% wordt gegenereerd door de eigen 
bewoners en de regiobewoners en dat ca. 30% afkomstig is van buiten de Provincie Utrecht. 
Op basis van input en interviews kunnen we hieraan toevoegen dat het veelal om 
Nederlandse bezoekers gaat. Kenmerkend voor overlast in de gemeente is dat het in vrijwel 
alle gevallen een relatie heeft met de rivier de Vecht. Zo is er een duidelijke relatie met mooi 
weer en het vaarseizoen. Op basis van tellingen van brugwachters en een analyse van KNMI-
data (aantal mooi-weer dagen per jaar) is de inschatting dat her hier om gemiddeld 40 – 50 
dagen als druk ervaren dagen per jaar gaat. Dit betreft 11 – 14% van het totaalaantal 
beschikbare dagen per jaar.  

 
 

• https://www.druktemonitorutrecht.nl/kaart/ 
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