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Doel plan van aanpak 
De raad informeren over de aanpak van de RTA werkgroep Toerisme.  

 

Achtergrond 
In de gemeente Renkum is er veel te beleven. We zijn een groene gemeente, prachtig gelegen aan de 

zuidrand van de Veluwe met de ‘grote stad’ Arnhem als buur. Als ‘Airborne gemeente’ stroomt de 

geschiedenis van de tweede wereldoorlog en de bevrijding van Nederland door ons DNA. Ook is Renkum 

rijk bedeeld met kunst en cultuur in al zijn facetten. Kortom: Renkum heeft veel te bieden, niet alleen aan 

haar inwoners, maar ook van mensen van buitenaf. Recreatie en toerisme zijn één van de pijlers van het 

economisch beleid. Maar in hoeverre worden de kansen voor toerisme ook daadwerkelijk benut? Wat is de 

rol van de gemeente bij het stimuleren, bevorderen en verbeteren van toerisme en recreatie? Hoe zou die 

rol verbeterd kunnen worden. Met deze vragen ‘onder de arm’ is de RTA- werkgroep aan de slag gegaan.  

 

Doel van de RTA Toerisme  
Het doel van de RTA  Toerisme is een inventarisatie te maken van de stand van zaken op het gebied van 

toerisme en recreatie en zicht te krijgen op de kansen voor het stimuleren, bevorderen en verbeteren van 

toerisme en recreatie in de gemeente Renkum. De RTA wil de raad hierover informeren en aanbevelingen 

doen voor de rol en positionering van de gemeente (roadmap, stip aan de horizon). 

 

Probleemstelling 
Wat is de huidige stand van zaken op het gebied van het stimuleren van toerisme en recreatie in de 

gemeente Renkum en in hoeverre  worden kansen op dit gebied benut? 

 

Beoogd resultaat 
In februari 2018 presenteert de RTA werkgroep Toerisme zijn bevindingen in een themabijeenkomst aan de 

raad. De werkgroep doet verslag van zijn werkwijze, bevindingen en conclusies. Op basis hiervan wordt een 

aantal aanbevelingen voorgelegd en besproken.   

 

Acties en planning 
Om een antwoord te geven op de in de probleemstelling geformuleerde vraag, gaat de werkgroep als volgt 

te werk.  

1. Deskresearch (september , november 2017) 

A. Bestuderen beleidsdocumenten: Om een beeld te krijgen van de stand van zaken op het gebied van 

toerisme- en recreatiebeleid bestudeert de RTA- werkgroep verschillende beleidsdocumenten 

(beleidsnota’s, programma’s etc.).  

 



Met deze documenten studie worden de volgende vragen beantwoord: 

 Met welke beleidsonderdelen is toerisme en recreatie verweven? 

 Welke doelen en ambities heeft de gemeente  voor het stimuleren en aanjagen van toerisme? 

 Op welke wijze wil de gemeente deze doelen en ambities realiseren? 

B. Cijfers in kaart brengen: Daarnaast worden cijfers in kaart gebracht van het aantal overnachtingen 

in hotels en andere accommodaties, in vergelijking met andere gemeenten.: 

 Hoeveel overnachtingen in hotels en andere accommodaties door toeristen zijn er jaarlijks in 

de gemeente Renkum? 

 Welke trend is hierin zichtbaar? 

 Hoe verhouden deze cijfers zich tot het aantal overnachtingen in andere vergelijkbare 

gemeenten?  

C. Vergelijking met andere gemeenten: de werkgroep maakt een vergelijking met het toerismebeleid 

van andere gemeenten. Hiervoor worden websites van andere gemeenten bekeken en 

beleidsdocumenten bestudeert. Hierbij wordt de volgende vraag gesteld: 

 Wat kan de gemeente Renkum leren van het toerismebeleid van andere gemeenten?  

 

2. Interviews met stakeholders (november 2017) 

De werkgroep gaat gesprekken voeren met een aantal organisaties die een belangrijke rol spelen in het 

veld van toerisme en recreatie. Het gaat hier om de volgende organisaties: 

 Stichting lage Veluwe; 

 Airborne museum 

 VVV Oosterbeek 

 Stichting Renkums Beekdal 

 Stichting Renkum leeft  

 Natuurmonumenten 

 Ambtelijke beleidsmakers gemeente Renkum.  

 

3. Voorbereiden Presentatie Toerisme en recreatie (december 2017- februari 2018) 

De werkgroep maakt een beknopt verslag van de bevindingen op basis van de deskresearch en 

interviews. De conclusies en aanbevelingen worden in februari gepresenteerd in een 

themabijeenkomst, of raadscommissie, waar ruimte is om het gesprek aan te gaan over deze 

aanbevelingen.    

 

 

 


