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Start draagvlak onderzoek routebureau
Geachte heer, mevrouw,

Draagvlakonderzoek Routebureau Zuid-Holland van start!
ln opdracht van de Provincie Zuid-Holland start Bureau BUITEN in 2019 met een
draagvlakonderzoek voor het oprichten van een routebureau in Zuid-Holland.
Met het draagvlakonderzoek wil de Provincie een goed voorstel neerleggen voor een structurele
samenwerking tussen routebeheerders en -eigenaren, en verkennen wat het draagvlak hiervoor
is. Recreanten en toeristen volgen immers graag de mooiste routes, en moeten geen last hebben
van gemeente- en regiogrenzen. Het is daarom belangrijk dat route-eigenaren hierin
samenwerken.
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Waarorn een Routebureau?
Samen met diverse stakeholders heeft de Provincie Zuid-Holland de afgelopen periode de
recreatieve routenetwerken voor wandelen, varen, paardrijden en fietsen in beeld gebracht. De
resultaten zijn weergegeven in het rapport'Health Check'. Ook is onderzoek gedaan naar het
routebeheer in andere provincies, de resultaten hiervan zijn weergegeven in hei rapport
'Routebeheer'.

Aanleiding voor beide onderzoeken is de versnipperde uitvoering van het beheer en onderhoud
van de routenetwerken en het ontbreken van provinciale samenwerking op bijvoorbeeld
zichtbaarheid en vindbaarheid van de routes. Het huidige beeld is echter, dat de routenetwerken
niet optimaal worden benut en dat er kansen worden gemist voor doorontwikkeling.

auto's is beperki.

De realisatie van een routebureau in Zuid-Holland past binnen de ambities van de provincie ZuidHolland om in te zetten op een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving met groen- en
waterbeleving voor inwoners en bezoekers. De Provincie heeft ervoor gekozen een

haalbaarheidsstudie uit te laten voeren naar een routebureau'
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Doelen van de samenwerking in een routebureau kunnen zijn: het efficiënter organiseren van
beheer en onderhoud, het verbeteren van de zichtbaarheid, vindbaarheid en bekendheid van de
routes in Zuid-Holland, en het gezamenlijk door ontwíkkelen van routenetwerken.

Aanpak van het draagvlakonderzoek
ln opdracht van de Provincie Zuid-Holland gaat Bureau BUITEN aan de slag om het
draagvlakonderzoek uit te voeren. Als eerste wordt een zogenaamd 'ontwerp' van het
routebureau ontwikkeld, waarin de doelen, de taken en de financiering zijn uitgewerkt.
De veelheid van eigenaren en beheerders in Zuid-Holland vraagt om een aanpak die zo goed
mogelijk inspeelt op wat lokaal speelt. Daarom willen we de kosten van beheer en onderhoud
(markeringen en de databestanden) zo scherp mogelijk in beeld brengen op basis van lokale
informatie of kentallen. Ook gaat bureau BUITEN sleutelpersonen spreken op het gebied van
informatievoorziening en marketing.
Op basis van het 'model' routebureau en de specifieke informatie per regio, gemeente of
terreinbeheerder, willen we graag het draagvlak peilen voor deelname aan het routebureau.
Bent u, als vertegenwoordíger van een gemeente, regio of natuurbeheerder, eigenaar of
beheerder van een routenetwerk, of bent u betrokken bij marketing en promotie van routes? Dan
neemt Bureau Buiten binnenkort contact met u op.
Op basis van de eerste verkenning naar het draagvlak voor een routebureau neemt
Gedeputeerde Staten, na Provinciale Staten geconsulteerd, te hebben na de zomer van 2019
een besluit ten aanzien van de oprichting van het routebureau.

Meer informatie?
Kijk op de site van de provincie Zuid-Holland
httDs://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/recreatie-vriie-tiid/routenetwerken/

voor
verdere ínformatie, waaronder de resultaten van de onderzoeken die ín 2017 zijn uitgevoerd ter
voorbereidíng op dit traject. Of neem contact op met Mieke Vellekoop ( aw.vellekooo@pzh.nl

)of

Anneke van Mispelaar( anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl

).

Uiteraard hoop ik dat u uw medewerking wil verlenen zodat wij in Zuid-Holland stappen kunnen
zetten in de oprichting van een routebureau. Waardoor de routenetwerken in onze mooie
provincie nog beter gebruikt kunnen gaan worden.
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