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Geadviseerd besluit
Vaststellen van de Visie Recreatie en Toerisme gemeente Renkum.

Toelichting op beslispunten
In de afgelopen 2 jaar hebben we u middels raadsontmoetingen en raadsbrieven op de hoogte
gesteld van het belang van recreatie en toerisme voor onze gemeente en de lopende projecten
benoemd. Tijdens de laatste raadsontmoeting op 8 juni jl. hebben we u geïnformeerd over de
laatste stand van zaken en onze visie op het gebied van recreatie en toerisme voor de gemeente
met u besproken. We hebben toegezegd om voor het eind van het jaar een visie recreatie en
toerisme ter besluitvorming aan u voor te leggen.
Het economisch belang (zoals bestedingen en werkgelegenheid) van de vrijetijdsector in onze
gemeente is groot. Recreatie en toerisme biedt niet alleen economisch veel kansen; het zorgt er
ook voor dat voorzieningen in stand gehouden of gerealiseerd worden die van belang zijn voor de
eigen inwoners en ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn aan wandel- en fietsroutes, de
veerpontjes, detailhandel en horeca. Zo geeft recreatie en toerisme een flinke impuls aan de
centrumgebieden in onze gemeente. Voor o.a. Renkum-Centrum is dit een belangrijk speerpunt.
Daarbij heeft de sector veel raakvlakken met andere sectoren die ook profiteren van een groei van
het aantal toeristen en recreanten.
Recreatie en toerisme is allang geen doel op zich meer, maar een middel om verschillende
doelstellingen in onze gemeente te kunnen bereiken.
De recreatief-toeristische sector in Nederland zal de komende jaren steeds verder groeier. Ook in
Renkum zal dit merkbaar zijn. Dit biedt kansen maar brengt ook risico’s met zich mee. Een groei
van de vrijetijdssector kan bijv. nadelige gevolgen hebben voor de natuur of overlast opleveren
voor onze inwoners. Een goede balans is van groot belang. Om hierop beter te kunnen sturen is
visie en beleid nodig.

Beoogd effect
Met de visie recreatie en toerisme willen kansen benutten voor onze inwoners en ondernemers én
een goede balans creëren tussen de vrijetijdssector en andere sectoren in onze gemeente.
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Kader
De visie Recreatie en Toerisme is een gemeentelijk beleidsplan met relaties met andere
beleidsvelden. Het is uw verantwoordelijkheid om hierover te besluiten.

Argumenten
Om een goede balans te behouden tussen recreatie & toerisme, natuur en leefbaarheid én toch de
kansen te benutten die de vrijetijdssector biedt aan onze gemeente, is een heldere visie nodig.
Hiermee willen we tevens ondernemers, inwoners, en andere partijen stimuleren om bij te dragen
aan kwalitatief en duurzaam toerisme in onze gemeente. Samenwerking met andere partijen en
een goede participatie is essentieel. De gemeente is o.a. verantwoordelijk voor de openbare ruimte,
infrastructuur en algemene voorzieningen en voor het bewaken van de balans tussen recreatie en
toerisme en andere sectoren. Afhankelijk van de situatie is de rol van de gemeente: aanjagen,
faciliteren en/of financieren. Een heldere visie draagt bij aan het bereiken van gezamenlijke
doelstellingen.
Daarnaast is de samenwerking met andere gemeenten en provincie van groot belang voor onze
gemeente. Er liggen een aantal uitdagingen die we lokaal en alleen niet kunnen realiseren.
Hiervoor werken we samen met de Veluwegemeenten binnen de Veluwe-Alliantie en met de
gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen binnen de Groene Metropoolregio. Tevens is er een zeer
nauwe samenwerking met de andere 5 Veluwezoom-gemeenten. Door deze (sub)regionale
samenwerking kunnen we uitdagingen op een hoger niveau en grotere schaal oppakken en hebben
we veel meer mogelijkheden om onze doelstellingen te bereiken. Daarbij zijn de regio’s een
belangrijke gesprekspartner voor provincie en rijk en zijn er subsidies en (co)financieringsmiddelen
mogelijk.
Kwalitatief en duurzaam toerisme en recreatie bereiken we samen!

Kanttekeningen
Om onze doelstellingen die in de visie zijn opgenomen te kunnen bereiken, willen we in de
komende jaren de basis verder op orde brengen en uitvoering geven aan acties die bijdragen aan
kwalitatief en duurzaam toerisme en recreatie in onze gemeente. Dit is een uitdaging: het vraagt
veel inzet, een goede samenwerking en ook financiële middelen. Uitvoering en planning van de
activiteiten die in de visie zijn opgenomen is uiteraard afhankelijk van beschikbare capaciteit en
middelen. Dankzij de goede samenwerking met Veluwe-op-1 en de Groene Metropoolregio kunnen
we verschillende ambities gezamenlijk oppakken. Met de beschikbare middelen voor recreatie en
toerisme, gaan we de komende jaren ook een aantal lokale ambities realiseren.
Separaat aan deze visie leggen we, ter kennisname, een uitvoeringsprogramma aan u voor. Hierin
maken we duidelijk wat we in de komende jaren kunnen realiseren binnen bestaande budgetten en
capaciteit.

Draagvlak
In de afgelopen jaren hebben we vele gesprekken gevoerd met Toeristisch Platform Lage Veluwe,
ondernemers, grondeigenaren, stakeholders en vele andere partijen om input te vergaren voor
deze visie. Daarnaast hebben we door middel van enquêtes en gesprekstafels (o.a. als onderdeel
van de totstandkoming van de omgevingsvisie) onze inwoners betrokken. Ook hun ideeën en
belangen zijn meegenomen in deze visie.
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Aanpak/Uitvoering
De visie recreatie en toerisme geeft richting, is inspirerend en biedt kaders voor verdere
ontwikkelingen binnen de sector. We willen inwoners, ondernemers en andere partijen stimuleren
om een bijdrage te leveren aan kwalitatief en duurzaam recreatie en toerisme. We streven daarbij
naar meer samenhang tussen de vrijetijdssector en andere sectoren, waardoor deze elkaar
versterken. Uitgangspunten in deze visie zijn, waar mogelijk, meegenomen in de omgevingsvisie.
Daarbij dient de visie als afwegingskader van nieuwe ruimtelijke initiatieven (bijv. in de intaketafel).

Communicatie
Na vaststelling wordt de visie gepubliceerd via de gebruikelijk kanalen. Daarbij zullen we via het
Toeristisch Platform Lage Veluwe en onze gemeentelijke nieuwsbrief aan ondernemers, de visie
onder de aandacht brengen.

Financiële consequenties
Uitgaande van de huidige financiële situatie en de middelen die beschikbaar zijn voor recreatie en
toerisme zullen we veel acties die opgenomen zijn in hoofdstuk 6 van de visie op niet korte termijn
kunnen realiseren. Wat mogelijk is met beschikbare middelen en capaciteit pakken we in de
komende 2 jaar op. Voor andere acties onderzoeken we de mogelijkheden.
De benoemde acties kosten echter niet alleen geld, maar moeten ook geld opbrengen. We willen
met deze acties een impuls geven aan de vrijetijdssector. We streven onder andere name naar een
hogere toegevoegde waarde per bezoeker. Een langer verblijf, herhaalbezoek en betere spreiding
van bezoekers over de seizoenen heeft ook een positief effect op de financiën van de gemeentelijke
organisatie. Direct zal dit merkbaar zijn in de opbrengsten toeristenbelasting. Indirect heeft het ook
effect op een vermindering van de werkloosheid, een aantrekkelijker woon- en werkklimaat en een
verbetering van de leefomgeving en welzijn van onze inwoners, wat kan leiden tot meer inkomsten
of minder uitgaven voor de gemeente. Aangezien meerdere factoren van invloed zijn op
bezoekersaantallen en een groei van de vrijetijdssector, is het lastig om vooraf een inschatting te
maken van eventuele extra inkomsten of besparingen.

Juridische consequenties
n.v.t.

WMO-aspecten
Recreatie en toerisme draagt bij aan de leefbaarheid binnen onze gemeente en het welzijn van
onze inwoners. Daarbij zijn er veel, vaak oudere, vrijwilligers actief in de vrijetijdssector.

Gezondheid
Recreatie en toerisme draagt bij aan de fysieke gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Door
goede recreatieve voorzieningen kunnen mensen meer bewegen, ontspannen, genieten van de
natuur en mensen ontmoeten.

Duurzaamheid
We streven naar duurzaam recreatie en toerisme. De vrijetijdsector heeft een rol om bij te dragen
aan de duurzaamheidsdoelstellingen in onze gemeente en de bewustwording van inwoners en
bezoekers.
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Effect op vermindering regeldruk
n.v.t.

Alternatieven
Het alternatief is om de visie recreatie en toerisme niet vast te stellen. Hierdoor kunnen we minder
sturing geven op ontwikkelingen binnen de sector. Nieuwe initiatieven zullen dan ad hoc worden
beoordeeld en duidelijke kaders ontbreken. We vinden dit ongewenst omdat er mooie kansen
liggen voor onze gemeente die we graag zouden benutten en tevens ook een goede balans willen
bewaken.
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