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Voorwoord
Binnen en buiten met elkaar verbonden
Recreatie is een speerpunt van het gemeentelijke beleid. De komende jaren willen we de gemeente
aantrekkelijker maken voor de eigen inwoners en bezoekers door recreatie en toerisme te stimuleren.
Recreatie en toerisme kent een economisch belang, maar is tevens belangrijk voor het welzijn en de
gezondheid van inwoners. Goede recreatieve voorzieningen zorgen voor een aantrekkelijk woon- en
werkklimaat en is goed voor het imago van de gemeente.
We willen recreatie en toerisme stimuleren door letterlijk en figuurlijk te werken aan verbindingen: van
verbeteren van het routenetwerk op land en water, het bij elkaar brengen van initiatieven op het
gebied van recreatie en toerisme en het actief uitdragen van ons recreatief potentieel.
De Ronde Venen is centraal gelegen op de grens van het Groene Hart en de Noordvleugel van de
Randstad. Diverse elementen maken van De Ronde Venen een unieke gemeente en zorgen voor een
gunstige uitgangspositie om de recreatieve en toeristische kwaliteiten te verbeteren en de potenties te
benutten:
•

De Vinkeveense Plassen als gebied met grote potentie voor water gerelateerde recreatie.

•

Cultureel erfgoed, met name het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam, die in De Ronde
Venen zes forten, diverse elementen en het daar tussen gelegen linielandschap beslaat.

•

Een veelzijdig (veen)weidelandschap met bijzondere kernwaarden zoals rust en ruimte.

Deze visie biedt een strategische ontwikkelingsrichting voor toerisme en recreatie in en naar De
Ronde Venen voor de middellange termijn (stip op de horizon: 2020). Hierin staan de hoofdlijnen van
het toekomstige beleid.
Ideeën en richtingen worden aangegeven om samen met burgers, ondernemers, maatschappelijke en
andere belangenorganisaties het toekomstperspectief te bereiken. In deze visie staan geen
oplossingen of maatregelen. Concrete acties worden in een uitvoeringsprogramma opgenomen.
Kees Schouten,
Wethouder recreatie en toerisme gemeente De Ronde Venen
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1 - Samenvatting
De gemeente wil graag dat zoveel mogelijk eigen inwoners en bezoekers van buiten De Ronde
Venen, op een aantrekkelijke, aangename en veilige wijze kunnen genieten en ontspannen. Hierbij
staat het beleven van de kernwaarden rust, ruimte en gastvrijheid in relatie tot de gebiedsspecifieke
cultuur en natuur voorop.
De gemeente zet de komende jaren in op:
1

Het verbeteren van de routegebonden recreatie

2

Het stimuleren van de watergebonden recreatie

3

Verbinding water en land versterken

4

Verbeteren bereikbaarheid Vinkeveen en Vinkeveense Plassen

5

Militaire linies zichtbaar maken

6

Ontwikkeling, beheer en onderhoud publieke recreatieterreinen

7

Het ondersteunen van ondernemerschap

8

Promotie en marketing.

De gemeente meet zich een andere rol aan: minder zelf doen en meer samendoen met partners,
zowel publieke als private partijen en meer verantwoordelijkheid neerleggen bij de gemeenschap. De
gemeente wil toeristisch-recreatieve initiatieven vanuit de markt actief sturen, stimuleren, faciliteren en
partners bijeen brengen. De rol van de gemeente kan per project verschillen. Dat wil de gemeente
doen op een betrokken, creatieve, marktgerichte en efficiënte manier.
Niet alleen de gemeente zal moeten wennen aan haar nieuwe rol, dat geldt tevens voor de inwoner,
de ondernemer en andere partijen.
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2 - Ambitie en kader
Wij hechten veel waarde aan leefbaarheid en de vitaliteit en samenhang van- en tussen de kernen en
het buitengebied. We vinden het belangrijk dat de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten in
stand worden gehouden en versterkt. Recreatie en toerisme levert hier een belangrijke bijdrage aan.
Ambitie: het vergroten van de economische betekenis van de recreatieve sector met aandacht voor
leefbaarheid, vitaliteit en samenhang van- en tussen de kernen en het buitengebied.
Dit is het doel wat wij voor het jaar 2020 nastreven. In hoofdstuk IV wordt deze doelstelling uitgewerkt
in een achttal strategieën.
Concrete uitwerking vindt plaats in op te stellen uitvoeringsprogramma’s recreatie en toerisme.
Er is potentie voor groei van de sector, enerzijds door de relatief nog kleine recreatieve sector,
anderzijds door de ligging van De Ronde Venen in het Groene Hart nabij de Metropool en de
aanwezigheid van met name de Vinkeveense Plassen. Hiermee kan een impuls kan worden gegeven
aan de economie en werkgelegenheid van De Ronde Venen, maar ook aan welzijn en gezondheid
van de inwoners, een aantrekkelijk woon- en werkklimaat en een goed imago van de gemeente.

Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid
Deze termen vormen het kader waarbinnen wij de rol van gemeente De Ronde Venen op het vlak van
recreatie en toerisme zien. Mede als gevolg van de economische crisis zijn de verhoudingen tussen
de overheid en de samenleving veranderd. Het is niet meer vanzelfsprekend voor de overheid om
zaken te initiëren en van start tot einde uit te voeren.
Een grotere recreatieve sector in De Ronde Venen biedt voordelen voor velen. Ondernemers,
organisaties en inwoners in De Ronde Venen zijn mede verantwoordelijk hiervoor (coverantwoordelijkheid). Door hen te betrekken bij het beleid ter versterking en vergroting van de
recreatieve sector (co-creatie) denken wij bovendien tot een beter resultaat te komen. Wij stellen ons
daarom de taak om de diverse actoren binnen de recreatieve sector te verbinden. Dit doen wij door
actief te sturen, te stimuleren en te faciliteren.
•

Actief sturen: De ontwikkelingen waar de gemeente direct invloed op heeft en waar ze zich
actief voor inzet, eventueel met bijbehorende middelen.

•

Stimuleren: De gemeente nodigt inwoners, ondernemers of organisaties actief uit om met
initiatieven te komen en ondersteunt deze met incidentele of structurele maatregelen. De
realisatie laat de gemeente over aan anderen.

•

Faciliteren: De gemeente kiest een faciliterende rol als het initiatief van elders komt en zij er
belang in ziet om dat mogelijk te maken. De gemeente wil de krachten in de samenleving
faciliteren en biedt initiatiefnemers gerichte ondersteuning aan en/of maakt het mogelijk om
gebruik te maken van voorzieningen.

De gemeente nodigt burgers, groepen, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om met
nieuwe innovatieve ideeën en initiatieven te komen. In overleg en samen met de betrokkenen wordt
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gekeken hoe het initiatief binnen de kaders kan passen. Binnen die kaders moet de ruimte ingevuld
kunnen worden door particuliere initiatieven. De gemeente wil daarbij een verbindende katalysator
zijn. Indien noodzakelijk kunnen de kaders worden verruimd.
De visie sluit aan op de Structuurvisie van de gemeente. De Structuurvisie schept vooral de ruimtelijke
kaders. De visie op recreatie en toerisme is instrumenteel gericht. Vanuit de analyse van het
bestaande beleid en rekening houdend met trends en ontwikkelingen, kansen en bedreigingen is de
visie opgesteld en gericht op concrete interventies.
Deze visie is tot stand gekomen met de inbreng van vele belangenpartijen. Tijdens drie bijeenkomsten
heeft de gemeente met belangengroepen gesproken over de toekomst van recreatie en toerisme in de
gemeente. Ook het inwonerspanel is geraadpleegd. Het panel waardeert de huidige recreatieve
voorzieningen gemiddeld met een 7. Grote gemene deler is dat ontwikkelingskansen worden gezien
om de potentie op het gebied van recreatie en toerisme beter te benutten. Hierbij gaat het om
voornamelijk om het vergroten van kleinschalige voorzieningen met hogere kwaliteit. Grootschalige
voorzieningen vindt men niet passen in het veenweidelandschap. Het behoud van de landschappelijke
kwaliteiten in relatie tot de economische ontwikkeling, is een kernbegrip.
De visie sluit aan op de Structuurvisie van de gemeente. De Structuurvisie schept vooral de ruimtelijke
kaders. De visie op recreatie en toerisme is instrumenteel gericht.
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3 - Analyse, context en bestaand beleid
De huidige situatie in de recreatieve sector is het uitgangspunt om tot een visie voor de toekomst te
komen. Het huidige beleid, de context waarin dit zich bevindt en de actoren die hier een rol in spelen
worden in beeld gebracht.
We zien dat er vooral is ingezet op ‘losse, incidentele’ activiteiten. Het beheer en onderhoud van
recreatieterreinen door overheden is belangrijk geweest. Er is minder aandacht geweest voor
ontwikkeling en innovatie. De focus was primair gericht op de eigen gemeente, secundair op het
Groene Hart. Ondernemers is niet veel ontwikkelingsruimte geboden. De Ecologische Hoofdstructuur
remt economische ontwikkeling af. Er is een gezamenlijke ambitie bij stakeholders om de toeristischrecreatieve sector te versterken. Kansen voor recreatie liggen bij een totale gebiedsontwikkeling.

Bestaand beleid
Het bestaande recreatieve en toeristische beleid kan als volgt kort worden opgesomd:
•

Diverse routes zijn of worden gerealiseerd met name voor fietsen, varen en wandelen. Partijen
die hierin mede een rol hebben (gehad) zijn onder meer de provincie Utrecht, recreatieschap,
ANWB, Stichting het Groene Hart, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, en agrarische
ondernemers.

•

Toeristisch Overstap Punten (TOPs) zijn en worden gerealiseerd, ter versterking van de
routestructuren.

•

Diverse kampeer- en overnachtingsmogelijkheden (bed & breakfast) zijn en worden
gerealiseerd, vooral bij agrarisch ondernemers.

•

Het Recreatieschap Midden Nederland heeft diverse openbare recreatieterreinen in beheer,
met de Vinkeveense Plassen als een recreatiegebied van bovenlokale betekenis.

•

De Utrechtse Recreatieschappen worden herijkt en het schap Vinkeveense Plassen
opgeheven.

•

Nieuw beleid is ontwikkeld voor het behoud van de publieke legakkers. In samenwerking met de
provincie Utrecht is hiervoor een toekomstvisie opgesteld.

•

Gebiedscommissie Utrecht – West is een netwerkorganisatie die samen met publieke, private
en maatschappelijke partijen, in opdracht van de provincie Utrecht, werkt aan integrale
gebiedsontwikkeling, waar recreatie onderdeel van uitmaakt. Met als resultaat gerealiseerde
opgaven en kansen die bijdragen aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied.

•

Lokale ondernemers en inwoners hebben zich georganiseerd in diverse belangenorganisaties,
zoals wijkcomités, ondernemersverenigingen, de Stichting van Gein tot Venen, de Stichting
Ontwikkeling achter De Heul, Spaar het Gein, de Agrarische natuur- en landschapvereniging
Utrechtse Venen, natuurorganisaties als de Groene Venen die, ieder op eigen wijze, versterking
van de toeristisch-recreatieve sector voorstaan.

•

Deze visie sluit aan bij het provinciale beleid op het gebied van recreatie en toerisme.

Conceptvisie recreatie en toerisme De Ronde Venen 2020 – Binnen en buiten verbonden - pagina 8 van 17

Context: sterkte-zwakteanalyse
Huidig en toekomstig beleid vindt plaats binnen een gegeven context. Deze bestaat uit de
omstandigheden waarbinnen beleid geïmplementeerd kan worden. De combinatie van beleid en
context maken een bepaald eindresultaat mogelijk. De context van het beleidsveld recreatie kan goed
weergegeven worden met een sterkte-zwakteanalyse. Hiermee worden de huidige context en trends
en ontwikkelingen opgesomd en onderscheiden in sterkten en zwakten, bedreigingen en kansen.

Sterkten

Zwakten

•

Gebied met een historisch verhaal van de

•

Plassen fysiek slecht ontsloten

vervening met rust en ruimte

•

Plassen met beperkte voorzieningen

Gunstige en goed bereikbare ligging in de

•

Beperkte digitale ontsluiting

Randstad: Groene Hart, Metropool en

•

Onduidelijk en stoffig imago

Vechtplassen

•

EHS belemmert ontwikkelingsplannen van

•

•

Aanwezigheid Vinkeveense Plassen en

ondernemers

Stelling van Amsterdam

•

Versnipperd beleidsveld

•

Uniek karakter aantal kleine kernen

•

Lage participatie en organisatiegraad

•

Goede waterkwaliteit: aantrekkelijk voor
zwemmen, duiken en vissen

ondernemers
•

Beperkte samenwerking aanbieders

Kansen

Bedreigingen

•

Groene Hart verder uitbouwen

•

Demografie: mogelijke krimp

•

Richten op de Metropoolregio waar de

•

Overheidssubsidies nemen af

recreatiebehoefte stijgt

•

Landschappelijke versnippering en

•

Natuurontwikkelingsprojecten als kader
voor het verbeteren en uitbreiden van het

verrommeling
•

routenetwerk (fietsen, varen, wandelen)
•

Aanbod voorzieningen niet (meer)
passend bij vraag

Diverse ontwikkelingslocaties aan de

•

Concurrentie omliggende plassen

Vinkeveense Plassen

•

Concurrentie omliggende GroeneHart-

•

Beter benutten potentie zakelijke markt

•

Initiatieven voor samenwerking op het

gemeenten

gebied van marketing en promotie
•

Digitalisering

•

Aandacht voor natuurbeleving, bewegen,
gezondheid, duurzaamheid

•

Meer vakanties in Nederland door
economische crisis

•

Seizoensverbreding: uitbreiden aanbod in
laagseizoen

De uitdagingen voor de toekomst liggen vooral op het gebied van samenwerking, groei binnen de
toeristisch-recreatieve sector, innovatie, identiteit en het leggen van verbinding, onder andere met de
gemeenten in het Groene Hart en de Metropoolregio. Nieuwe coalities zullen gevormd dienen te
worden met name in de richting van de Metropoolregio.
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Door gebruik te maken van de gezamenlijke ambitie bij stakeholders kan de toeristisch-recreatieve
sector worden versterkt. Kansen worden gezien op het gebied van de watersport waarin het gebied
van de Vinkeveense Plassen beschouwd wordt als een onderdeel van de Hollands-Utrechtse Plassen.
Promotie en marketing zijn belangrijk instrumenten voor het verstevigen van de positie van De Ronde
Venen als recreatiegemeente.
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4 - Visie: binnen en buiten verbonden
Ambitie
De gemeente wil samen met ondernemers, particuliere partijen en inwoners werken aan een krachtige
toeristisch-recreatieve sector. De gemeente zet zich in op het verder ontwikkelen van duurzame
recreatieve voorzieningen, die passen bij de kernkwaliteiten en de schaal van de gemeente en de
vraag van de consument. Hierbij is een goede balans tussen de economische ontwikkeling en de
bescherming van de natuur.
De Ronde Venen wil een GroeneHartgemeente zijn waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken en
recreëren. Maar richt daarbij ook de blik naar buiten op onder meer de Metropoolregio. De inzet is
gericht op het vergroten van de economische betekenis van recreatie en toerisme met aandacht voor
leefbaarheid, vitaliteit en samenhang van- en tussen de kernen en het buitengebied.

Beleidsstrategieën
Om de missie concreet te maken wordt het beleid, rekening houdend met de sterke en zwakke
punten, kansen en bedreigingen geformuleerd in strategieën. Deze zijn onderverdeeld in fysieke
strategieën die plaatsgebonden zijn en instrumentele strategieën die een bijdrage aan het gehele
recreatieve beleid moeten geven. Bij de uitwerking van de onderdelen van elke strategie wordt de rol
genoemd die de gemeente hierbij op zich zal nemen.
Fysieke strategieën
1

Het verbeteren van de routegebonden recreatie op het vaste land

De gemeente stuurt actief:
•

de optimalisatie van het routenetwerk voor wandelen en fietsen.

•

de eigen inzet op kansrijke nieuwe verbindingen aansluitend op rustpunten en pleisterplaatsen.

•

de geleiding van recreatieve bezoekersstromen naar de Ronde Venen via recreatieve poorten
en Toeristische Overstappunten.

Het aanleggen van de infrastructuur voor routenetwerken en het beheer ervan wordt gezien als een
publieke taak. Routes voor skeeleren en paardrijden hebben geen prioriteit.
Waar
De Vinkeveense Plassen worden beter bereikbaar gemaakt, vooral vanaf de zuidkant met routes voor
wandelen en fietsen. De verbindingen van routes rond de Stelling van Amsterdam worden
geoptimaliseerd en de Oud Hollandse Waterlinie zichtbaar. In de nieuwe natuurgebieden als de
Wilnisse Bovenlanden, de polder Groot Wilnis-Vinkeveen en de polders Groot-Mijdrecht Noord en
Zuid staat de gemeente een integrale gebiedsontwikkeling voor waarbij mogelijkheden worden gezien
voor nieuwe routes voor wandelen en/of fietsen.
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Specifieke rolverdeling
Samenwerking wordt gezocht met natuurbeheerorganisaties als Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer, provincies, Gebiedscommissie Utrecht-West, het Hoogheemraadschap,
bewonerscomités en ondernemers.
2

Het verbeteren van de watergebonden recreatie

De gemeente stuurt actief:
•

versterking van het routenetwerk voor de kleine toervaart.

De gemeente stimuleert:
•

de ontwikkeling van een passantenhaven.

•

initiatieven voor nieuwe recreatieve voorzieningen.

•

toegankelijkheid gedurende het hele jaar van voorzieningen.

De gemeente faciliteert:
•

recreatieve mogelijkheden op legakkers

Het aanleggen van infrastructuur en het beheer ervan wordt gezien als een publieke taak. Hierbij hoort
het versterken van het routenetwerk.
Waar
Rond de Vinkeveense Plassen, vooral de vaarverbindingen met Amsterdam, tussen de Amstel en de
Vinkeveense plassen, in het bijzonder een verbeterde doorvaart nabij het lint van Vinkeveen ten
zuiden van de plassen en de verbinding met de Loosdrechtse Plassen.
Specifieke rolverdeling
Samenwerking met belangenpartijen in het Groene Hart en de Metropoolregio, gemeenten en
provincies, Hoogheemraadschap, programmabureau Groene Hart, ondernemers en
natuurorganisaties, is hierbij noodzakelijk.
3

Verbinding water en land versterken

De gemeente stuurt actief:
•

het verbinden van routes voor wandelen en fietsen met vaarroutes.

De gemeente stimuleert:
•

recreatieve voorzieningen aan het water.

•

het ontwikkelen van een recreatief hart in Vinkeveen met een cluster van recreatieve
voorzieningen.

Waar
In de kern Vinkeveen tussen de N201 en de Baambrugse Zuwe aan de Zuidplas.
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Specifieke rolverdeling
De gemeente ziet mogelijkheden door samen te werken met partijen als provincie, marktpartijen en
bewonersgroepen.
4

Verbeteren bereikbaarheid Vinkeveen en Vinkeveense Plassen

De gemeente stimuleert:
•

het bereikbaar en toegankelijk maken van de toeristisch-recreatieve voorzieningen.

•

het verbeteren van de OV-verbindingen naar de toeristisch-recreatieve voorzieningen.

Waar
Kern Vinkeveen en de zandeilanden
Specifieke rolverdeling
De gemeente werkt samen met partijen als provincie, marktpartijen en bewonersgroepen.
5

Militaire linies zichtbaar maken

De gemeente faciliteert:
•

het bereikbaar en beleefbaar maken van de Stelling van Amsterdam.

•

het zichtbaar maken van de Oud Hollandse Waterlinie.

Waar
Stelling van Amsterdam
Oud Hollandse Waterlinie
Specifieke rolverdeling
Met de eigenaren en beheerders van forten, de provincies Noord-Holland en Utrecht, het
programmabureau Stelling van Amsterdam, de Gebiedscommissie Utrecht-West, de Stichting Groene
Hart en ondernemers, wil de gemeente gezamenlijk optrekken en kansen benutten.
Instrumentele strategieën
1

Ontwikkeling, beheer en onderhoud publieke recreatieterreinen

De gemeente stimuleert:
•

nieuwe vormen van financiering voor ontwikkeling, exploitatie, beheer en onderhoud van
publieke recreatieterreinen, door te initiëren, faciliteren en verbinden.

Specifieke rolverdeling
De gemeente zoekt naar een nieuwe organisatie- en financieringsvorm in samenwerking met
provincie, omliggende gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de regio.
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2

Het ondersteunen van ondernemerschap

De gemeente stimuleert:
•

nieuwe initiatieven van ondernemers (en particuliere organisaties) bij de ontwikkeling van
toeristisch-recreatieve voorzieningen, door te initiëren, faciliteren en verbinden.

•

het aanjagen van structurele vernieuwingen en ontwikkelkracht.

Specifieke rolverdeling
Ondernemers, provincie, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en
onderzoeksorganisaties. Aanjagen samen met partners uit de regio.
3

Promotie en marketing

De gemeente stimuleert:
•

de versterking van de toeristisch-recreatieve promotie en marketing op zowel regionaal als op
lokaal niveau.

•

vernieuwing en kwaliteit in het evenementenaanbod.

Specifieke rolverdeling
Organisatie voor pr en marketing Groene Hart, Programmabureau Groene Hart, Stichting Groene Hart
Kloppend Hart, provincie, ondernemers, Gebiedscommissie West Utrecht, Utrecht Your Way, Kamer
van Koophandel, Amsterdam Toerisme en Congresbureau.
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5 - Verbinding recreatie en toerisme
met andere beleidsterreinen
Het leggen van verbindingen door de gemeenten met inwoners, bedrijven, maatschappelijke
organisaties is een ambitie naast het vergroten van de economische betekenis en het zorgen voor
vitale kernen en buitengebied. Recreatie en toerisme kan als geen ander beleidsterrein verbindingen
leggen met andere terreinen.

1

Economie

Recreatie en toerisme is zelf een economische factor en draagt bij aan de draagkracht voor lokale
voorzieningen als winkels, horeca en de verbrede agrarische sector. Met deze visie wordt gestreefd
naar een toename van het aantal bestedingen en werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve
sector. Recreatie en toerisme draagt bij aan een prettig woon- en werkklimaat en de vestiging van
nieuwe bedrijven en hun personeel.

2

Natuur

Natuur is het decor waar de openluchtrecreatie plaatsvindt. Zonder natuur geen recreatie. Enerzijds
worden de natuurwaarden door de recreatieve en toeristische functies versterkt. Anderzijds is de
Ecologische Hoofdstructuur op de Vinkeveense Plassen een beperking, omdat economische
ontwikkelingen moeilijk van de grond komen. De gemeente wil de kernkwaliteiten van natuur en
landschap, zoals de beleving van rust en ruimte, behouden en versterken en streeft naar natuurwinst
in combinatie met meer mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

3

Duurzaamheid

Recreatie kan invulling geven aan de gemeentelijke ambitie op het gebied van duurzaamheid door
duurzame maatregelen bij de ontwikkeling van nieuwe recreatieve voorzieningen te stimuleren en te
faciliteren. Recreanten kunnen bewust worden gemaakt van de kansen en mogelijkheden van
elektrisch vervoer (fietsen, varen) en andere duurzame maatregelen, zoals afvalscheiding en het
gebruik van ontmoetingsplekken. Recreatieondernemers worden gestimuleerd hun eigen
bedrijfsvoering aan te passen door duurzame maatregelen te nemen.

4

Cultureel erfgoed

Het agrarische cultuurlandschap wordt ontsloten door de aanleg van routes voor wandelen, fietsen en
varen. Dat geldt tevens voor de zichtbaarheid van het militaire erfgoed, de Stelling van Amsterdam en
Oud Hollandse Waterlinie. Forten van de Stelling worden meer beleefbaar gemaakt door nieuwe
publieksfuncties.
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5

Landbouw

Agrarische ondernemers wordt perspectief geboden om het eigen bedrijf economisch te versterken
door meer ruimte te bieden voor het uitvoeren van toeristisch-recreatieve activiteiten. Dat zorgt voor
een vitaal platteland.

6

Cultuur, sport en welzijn

Een prettige omgeving om in te recreëren draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van de
inwoners. Door de groter wordende aandacht voor zowel de fysieke als de psychische gezondheid
ontstaan mogelijkheden voor de toeristisch-recreatieve sector om op deze trend in te spelen en
nieuwe voorzieningen in deze sfeer te realiseren en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan
met bijvoorbeeld zorgaanbieders.

7

Mobiliteit

Recreatieve verplaatsingen maken een deel uit van de totale verplaatsingen. Aandachtspunt is de
bereikbaarheid van de Vinkeveense Plassen. De bereikbaarheid van de plassen, ook met het OV,
dient te worden versterkt.
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6 - Conclusie
Uit de analyse van context en bestaand beleid blijkt dat in het verleden te weinig van een structurele
beleidsmatige aanpak sprake is geweest en teveel is gefocust op losse, incidentele maatregelen. De
aandacht voor ontwikkeling en innovatie en het betrekken van bijvoorbeeld ondernemers was beperkt.
Uit de sterkte-zwakte analyse komt echter naar voren dat er vooral kansen liggen door gebruik te
maken van de gezamenlijke ambitie bij stakeholders om de toeristisch-recreatieve sector te
versterken. De gunstige ligging op de grens van het Groene Hart en de Noordvleugel van de
Randstad samen met de aanwezigheid van vooral de Vinkeveense Plassen zijn hier belangrijke
factoren in.

Binnen en buiten verbonden
In de visie bouwt De Ronde Venen intern verder aan de identiteit van een GroeneHartgemeente om
zich zo sterker naar buiten te kunnen profileren onder meer richting de Metropoolregio. Primair doel is
het versterken van de toeristisch-recreatieve sector; meer bestedingen en werkgelegenheid in de
sector.
In acht beleidsstrategieën wordt richting geven aan het toekomstige wensbeeld. Deze worden
onderscheiden in drie overkoepelende instrumentele strategieën, die incidentvorming tegen moeten
gaan en vijf fysieke strategieën met het zwaartepunt op de voorzieningen bereikbaarheid bij en van de
Plassen.
Doelen worden bereikt door een betere samenwerking tussen publieke en particuliere organisaties. In
een situatie waarin de rol van de gemeente is veranderd. De gemeente wil meer ruimte bieden en
verantwoordelijk geven aan het particuliere initiatief. De gemeente onderscheidt verschillende rollen
voor haarzelf: actief sturen, stimuleren en faciliteren, afhankelijk van de verschillende
ontwikkelingstrajecten. Een belangrijke taak van de gemeente is het verbinden van de diverse actoren
binnen de recreatieve sector.
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