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Portefeuillehouder P.J. Kiel

Onderwerp Visie Recreatie & Toerisme

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. de visie Recreatie & Toerisme vast te stellen en daardoor in te stemmen met:

- onze kapstok voor de visie: “Midden in het midden van het land”, als ideale 
uitvalbasis voor het verkennen van Leusden én de regio;

- wandelen en fietsen als verbindend element;
- de focus te leggen op een groter aanbod, capaciteit en diversiteit van 

logiesmogelijkheden;
- het aanhaken bij regionale en provinciale initiatieven en het benutten van bestaande 

toeristische kennis en marketingexpertise in de regio; 
- het richten op enkele specifieke doelgroepen, ieder met een eigen marktbenadering;
- het vinden van een eigentijdse en passende vorm van informatievoorziening;
- het voornemen om vanaf 2022 tot een alternatief te komen voor de inning van 

toeristenbelasting;
2. in te stemmen met structurele uitbreiding van 0,5 fte formatie Recreatie en Toerisme ad. 

€ 43.000 per 1-1-2022 voor het uitvoeren van de visie en deze te dekken uit beschikbare 
middelen binnen de begroting, zoals vastgelegd in het raadsvoorstel Organisatie-  
ontwikkeling.

Aanleiding
In het coalitieakkoord is afgesproken om recreatie en toerisme in Leusden te intensiveren. 
Dit is vertaald in CUP 9.5 “Leusden op de kaart”, de ambitie om van Leusden een 
aantrekkelijke verblijfplaats te maken voor (recreatie)ondernemers, recreanten/toeristen en 
bewoners van de gemeente Leusden.

Voor recreatie en toerisme meldt de CUP-opdracht: 

- Economie: We zetten Leusden op de kaart als wandel- en fietsgemeente van Midden 
Nederland, door recreatie en toerisme te stimuleren en een goede vestigingsplaats 
voor bedrijven te zijn.  

- Sport en cultuur: We onderzoeken of Leusden Fietsgemeente van het jaar kan 
worden.

Dit is vertaald in de nu voorliggende visie. 
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Doel / Effect
- Een duidelijk focus voor de korte, middellange en lange termijn om Leusden op de kaart 

te zetten en Leusden meer “naam” te geven.
- Een invulling hoe we met recreatie en toerisme omgaan binnen de Omgevingsvisie 

Buitengebied.
- Het versterken van het economisch klimaat, doordat toeristen meer gaan besteden. 
- Een gezonder economisch klimaat, wat leidt tot een betere kwaliteit en variatie van het 

recreatief en toeristisch aanbod. Investeringen zorgen indirect voor het behoud van het 
cultureel-historisch erfgoed en de landschappelijke waarden. 

- Leusden wordt versterkt als een zeer aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te 
recreëren. 

- Duidelijke keuzes op welke doelgroepen we ons gaan richten.

Argumenten
1.1    De visie geeft richting voor het te voeren beleid
De Omgevingsvisie Buitengebied vraagt om extra aandacht voor recreatie en toerisme in 
Leusden. Dit is verder uitgewerkt in de visie Recreatie & Toerisme. Deze visie geeft richting 
aan het te voeren beleid door aan te geven wat onze kapstok moet worden, wie we willen 
bereiken, wat onze ambities zijn, hoe de informatievoorziening er uit zou kunnen zien en op 
welke wijze de gemeente faciliteert en financiert.

1.2    Voor de visie is breed informatie opgehaald bij ondernemers en andere stakeholders
Recreatie en toerisme is bij uitstek een beleidsterrein waarbij samenwerking met lokale 
ondernemers en stakeholders van groot belang is. Zonder hun inzet kan het beleid niet 
gerealiseerd worden. Bij het ontwikkelen van deze visie is daarom veel tijd geïnvesteerd in 
gesprekken met recreatie-ondernemers en andere stakeholders in het veld. Dit heeft een 
schat aan waardevolle en relevante informatie opgeleverd.

1.3   We maken gebruik van de sterke punten van Leusden, rekening houdend met 
landelijke trends
We maken gebruik van de ligging van de Leusden, midden in het land en centraal ten 
opzichte van de toeristische périferie. Wandelen en fietsen vormen de verbindende 
elementen en we richten ons op specifieke doelgroepen, die voor een kort verblijf in onze 
gemeente kiezen. 

1.4   Als we Leusden neerzetten als uitvalsbasis, is regionale samenwerking van belang
Wanneer we ons op specifieke doelgroepen richten, die hier verblijven als uitvalbasis om de 
omgeving te verkennen, dan is samenwerking met buurgemeenten en regionale partijen 
noodzakelijk. 

1.5    De huidige wijze van informatievoorziening vraagt om een heroriëntatie
In een moderne gemeente past een eigentijdse informatievoorziening, afgestemd op de 
diverse doelgroepen. Het huidige contract van de VVV met de STIA loopt half 2020 af, dat 
geeft ons de gelegenheid om te onderzoeken welke samenwerkingsvorm het beste bij ons 
past.

1.6     Alternatieven voor inning toeristenbelasting
Er is weinig draagvlak bij recreatie-ondernemers voor de huidige vorm van inning van de 
toeristenbelasting en de besteding ervan. We nemen ons voor om op termijn (vanaf 2022) 
tot een alternatief te komen voor de inning van de toeristenbelasting.
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1.7     Er is behoefte aan een groter aanbod, capaciteit en diversiteit van 
logiesmogelijkheden

Momenteel is het aanbod en de capaciteit binnen de gemeente Leusden beperkt. Wanneer 
we meer toeristen willen aantrekken, die hier voor een langer verblijf kiezen, zullen we over 
voldoende aantrekkelijke en gevarieerde logiesaccommodaties moeten beschikken en 
ruimte geven aan nieuwe initiatieven.

1.8  De visie kan op draagvlak rekenen
De inspraak heeft de hoofdlijnen van de visie onderschreven. De visie Recreatie & Toerisme 
heeft in de periode van 8 oktober tot en met 12 november 2019 voor iedereen ter inzage 
gelegen in het kader van de wettelijke procedure. Daarnaast is er op 12 november 2019 een 
informatieavond gehouden voor alle stakeholders en andere belangstellenden en is een 
toelichting gegeven op de visie. Tijdens de informatieavond is gediscussieerd over de 
onderwerpen en dit heeft een aantal zienswijzen opgeleverd. Een samenvatting van de 
zienswijzen en de beantwoording ervan zijn opgenomen in de bijgevoegde nota inspraak.

Twee zienswijzen hebben aanleiding gegeven voor aanscherping van de visie, namelijk:

 Recreatie sterker benadrukken naast toerisme en het belang voor de eigen inwoners 
 De visie m.b.t. de (toekomstige) informatievoorziening duidelijker geformuleerd.

Veel suggesties hebben betrekking op de uitvoering. Deze zullen in het nog te ontwikkelen 
uitvoeringsplan worden meegewogen.

Er ligt nu een visie dat tot stand is gekomen na afweging van alle betrokken belangen.

2.1 Om de visie te kunnen realiseren is een structureel aanspreekpunt binnen de gemeente 
nodig. 

Formatieve inzet op het terrein van recreatie en toerisme is geborgd tot 1-1-2022. Daarna is 
slechts 4 uur voor recreatie binnen de organisatie beschikbaar. Om de visie te kunnen 
realiseren, is ook binnen de organisatie een structureel aanspreekpunt nodig. We gaan 
hierbij uit van 0,5 formatieplaats. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 43.000 en 
kunnen gedekt worden binnen de beschikbare middelen in de begroting, zoals vastgelegd in 
het raadsvoorstel Organisatie-ontwikkeling Dit voorstel ligt in dezelfde raadscyclus voor als 
deze visie Recreatie en Toerisme. 

Tegenargumenten/Alternatieve scenario’s
Mocht er geen beleid rond recreatie en toerisme worden opgesteld, dan zal Leusden geen 
duidelijke keuzes kunnen maken, maar ook kansen onbenut laten. Ons doel, namelijk 
Leusden op de kaart zetten, is dan minder goed haalbaar. 

Het risico ligt vooral in het missen van kansen door niet aan te sluiten bij regionale en 
provinciale initiatieven. Met de toenemende vraag naar recreatievoorzieningen wordt de 
concurrentie steeds groter, daarom is samenwerking noodzakelijk.

Ontwikkeling en behoud van ons cultureel-historisch erfgoed en landschappelijke waarden 
komen in de verdrukking, als gevolg van het uitblijven van meer inkomsten uit recreatie en 
toerisme. 
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Risico’s

Het uitbreiden van accommodatie en andere toeristische voorzieningen in het buitengebied 
kan belemmerd worden door provinciaal beleid.

Voor het realiseren van deze visie zijn wij afhankelijk van recreatie-ondernemers. Wanneer 
zij geen stimulans zien om meer met elkaar samen te werken of af te zien van verdere 
investeringen, dan zullen de ambities en doelen uit deze visie niet of slechts gedeeltelijk 
gehaald worden.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De visie zal worden uitgevoerd op basis van een nog te ontwikkelen uitvoeringsplan.
De Raad zal periodiek op de hoogte worden gebracht van de voortgang.

Bijlagen
1. Beleidsvisie “Midden in het midden van het land”, een visie op recreatie & toerisme in 

Leusden
2. Nota inspraak.

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 21 januari 2020, nummer:  L235487

b e s l u i t:
1. de visie Recreatie & Toerisme vast te stellen en daardoor in te stemmen met:

- onze kapstok voor de visie: “Midden in het midden van het land”, als ideale 
uitvalbasis voor het verkennen van Leusden én de regio;

- wandelen en fietsen als verbindend element;
- de focus te leggen op een groter aanbod, capaciteit en diversiteit van 

logiesmogelijkheden;
- het aanhaken bij regionale en provinciale initiatieven en het benutten van bestaande 

toeristische kennis en marketingexpertise in de regio; 
- het richten op enkele specifieke doelgroepen, ieder met een eigen marktbenadering;
- het vinden van een eigentijdse en passende vorm van informatievoorziening;
- het voornemen om vanaf 2022 tot een alternatief te komen voor de inning van 

toeristenbelasting.
2. in te stemmen met structurele uitbreiding van 0,5 fte formatie Recreatie en Toerisme ad. 

€ 43.000 per 1-1-2022 voor het uitvoeren van de visie en deze te dekken uit beschikbare 
middelen binnen de begroting, zoals vastgelegd in het raadsvoorstel Organisatie-  
ontwikkeling.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 12 maart 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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