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Proces tot oprichting routebureau

Geachte Statenleden,
Naar aanleiding van de GS-brief over de oprichting van een routebureau (dd 10-07-2018) hebben
uw Staten verzocht om een kaderstellend gesprek.
ln de besluitenlijst van de commissievergadering van 5 september 2018 is hierover opgenomen:
"De commissie besluit de documenten (í7) GS-bn'ef "Doorontwikkeling recreatieve routenetwerken" en (58) PAL-advies "Recreatieroutes" voor een volgende overlegvergadering te agenderen.
Het doel is de kaders van het ondezoek naar het routebureau te bespreken. De commissie wit
hespreken wat er precies ondezocht gaat worden. De portefeuillehouder Groen zegt toe tot die
tijd het ondenoek naar het routebureau aan te houden".

ln deze brief geef ik u inzicht in het proces en de planning die ik voornemens was te volgen tot
beoogde oprichting van een routebureau in Zuid-Holland medio april 2019. Hierin was onder andere een tussentijds moment van afstemming met uw Staten voorzien.
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Brede klan kbordg roep recreatieve routenetwerken
De verkenning naar een routebureau start vanuit een brede coalitie van diverse partijen die sinds
2017 met elkaar samenwerken rond dit onderwerp. De provincie Zuid-Holland heeft deze samenwerking geïnitieerd. Hierin zijn alle route-modaliteiten vertegenwoordigd; de deelnemende
organisaties zijn weergegeven in bijlage 1.
Als start is eind 2017 gezamenlijk besloten tot het vormen van een goede feitenbasis (Health
Check en ondezoek routebeheer in andere provincies) om van daaruit volgende stappen te zetten in de doorontwikkeling van de recreatieve routenetwerken.
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Proces tot oprichting routebureau
De klankbordgroep is unaniem van mening dat oprichting van een routebureau zeer gewenst is
voor de doorontwikkeling van de recreatieve routenetwerken in Zuid-Holland. Onderbouwing
hiervoor is terug te vinden in genoemde rapporten.
ln het traject tot oprichting routebureau had ik daarbij het volgende stappenplan voor ogen:
De eerste stap is het ontwikkelen van een ontwerp voor een routebureau dat voortbouwt op genoemde rapporten, waarin het PAL-advies wordt betrokken en dat inzicht geeft in onder andere:
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Beknopte analyse en beschrijving van doelen routebureau
Takenpakket;
Begroting van taken;
Financieringsmodel met verdeelsleutel in enkele varianten;
Scenario's voor organisatiestructuur en 'ophanging' van de organisatie;
Governance en verantwoordi ngsstructuur;
Model voor uitbouwen/doorontwikkelen routebureau.
De volgende stap is om dit ontwerp voor een routebureau te bespreken met de klankbordgroep
'recreatieve routenetwerken' en dit gelijktijdig aan te bieden aan Provinciale Staten ter bespreking. De uitkomst daarvan is een voorkeursvariant voor een routebureau dat het vertrekpunt
vormt voor een brede draagvlakpeiling onder gemeenten, terreinbeheerders, landschapstafels en
andere betrokken partijen. Want, zoals eerder genoemd, is een breed draagvlak en deelnamebereidheid voor mijessentieelom tot succesvolle oprichting van een routebureau te komen.
Zie voor het meer uitgebreide stappenplan bijlage 2 dat toewerkt naar een bestuurlijke bijeenkomst medio april 2019. De hierin opgenomen planning kent enige flexibiliteit.
Aan drie externe adviesbureaus is onlangs gevraagd om offerte doen voor deze opdracht. Daarbij
is de keuze gemaakt voor Bureau Buiten, dat recente ervaring heeft in het begeleiden van de
oprichting van het routebureau Utrecht.
Start van de werkzaamheden waren gepland vanaf eind september. Als gevolg van de afspraken
in de commissievergadering van 5 september 2018, is de opdrachtverlening aangehouden, in
afwachting van uw bespreking.

Met vriendelijke

J.F

n) Weber

Energie, Natuur&Recreatie en Landbouw
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Bijlage 1: Deelnemende organisaties (circa 40 deelnemers) aan brede klankbordgroep recreatieve routenetwerken

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
Ruitersportverbond
Regiovertegenwoordiging wandel routenetwerk Alblasserwaard-Vi ifheerenlanden

Ambtelijke vertegenwoordiging Regio Midden Holland
Ruitergroengroep Katwijk / NWR
Te Voet
Fietsplatform

Wandelnet
Ambtelijke vertegenwoordiging HLT-Samen
Ambtel ijke vertegenwoordi gi ng SO HW Hoekse Waard

Gemeente Goeree-Overvlakkee
ANWB
Staatsbosbeheer
Gemeente Alphen aan de Rijk

Gemeente Leiden
Watersportverbond
Rijkswaterstaat

lngenieursbureau Drechtsteden
Ambtelijke vertegenwoordiging Rijnland
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Bijlage 2: Plan van aanpak kwartiermakeropdracht tot oprichting routebureau

Stap

1: u¡twerken algemeen ontwerp routebureau (17 september - 22 oktober 2018)
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Stap 2: Deelnamepeiling routebeheerders en +igenaren (22

oktober

-

14 december 2O1B)

Tweede informatiebrief over voortgang proces
lnplannen gesprekken (lve beginnen hier al in september nree)
Gesprekken met t25 regionale samenwerkingsstructuren en 140 ¡ndividuele partijen Lrver ont-

werp routebureau
Telefonisch lerugkoppelmoment over besluit,/voornemen deelname routebureau o.b.v. gestândaardiseerde vragenlijst
Aanvullen dðtabâse met uitkomsten err analyse deelnarnebereidheid
Opstellen bondige eindrapportage met aangepast voorstel rot¡tebureau

Stap 3: beslu¡t Gedeputeerde Statèn over vervolgtraiect routebureau (15 januari 201g)
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Stap 4: Bredere vertegenwoordiging
{15 januari - 15 apríl 2019}

Stap 5; Opstellen afsprakendocument
(15 janusri - 15 aFr¡l 2019)

Verkennende gesprekken met sleutelpàrtijeo

Bi!eenkomst met kûpgroep

2 rondetafelgesprekken over voorstel route-

2 bijeenkanrsten over hef de opzel van het
(orr,./er'ìdnt en het besluitvorrningsproces

bureau e.ì mogelijke bijdrage y' participaf ie
t)pstellen intentiever klaring
Bespreking kopgroep
Bijeenkomst klanktrordgr oep
Rondetafelgesprek over de inhoud van de
i

n

ten ti ever kla ri ng

Fine-tunen intentieverklaring

Stap 6: Bestuurlijke bijeenkomst

t)pstellen concepl convenànt, bijlagen en
tr:elichting gevolgd dor:r.juridische check
2 bijeenkonrsten over concept conven¿nt
(¿fhankelijk v¿n aantal onclertekenaarsi
L)pstellen nrodel collegevoorstel
Schriftelilke ronde fine-tunen convenânt

tot opr¡chting routebureau (uiterlijk

15 apr¡l 2019)
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