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Anders:

Onderwerp : Raadsinformatie regionaal bureau voor toerisme Heuvelrug en Vallei (RBT)

Advies : - Kennisnemen de informatie die van het RBT heeft opgesteld t.b.v. de 
raad;

- Bijgevoegde informatie ter kennisname aan de raad sturen.
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Inleiding
In het bestuurlijk overleg van het RBT van 11 februari 2021 is door de portefeuillehouders de 
wens geuit om de gemeenteraden van de RBT-gemeentes te informeren over de huidige 
ontwikkelingen. Dit in vervolg op de informatie die u in september 2020 met de raad hebt  
gedeeld over het Herstelplan Bestemming Heuvelrug 2020-2021. Het RBT heeft daartoe de bij 
dit advies gevoegde raadsinformatie opgesteld.

Samenvatting
Herstelplan actueel tot eind 2021
In 2020 ontwikkelde het RBT op initiatief van de Innovatietafel Toerisme Heuvelrug samen met 
de sector een plan met als doel duurzaam herstel. Reacties van ondernemers geven aan dat 
het herstelplan een goede bijdrage heeft geleverd om rond de zomer 2020, ondanks alle 
beperkingen, eruit te halen wat erin zat. Daarom blijft het herstelplan tot eind 2021 actueel en 
is de planning aangepast o.b.v. de huidige verwachtingen. 

Extra impuls start toeristisch seizoen 2021
Op langere termijn (na Corona) zijn de perspectieven voor de vrijetijdssector in onze regio 
gunstig, maar op korte termijn is dat beeld anders: reserves raken uitgeput en de continuïteit 
van gezonde ondernemingen komt steeds meer in gevaar. Om toerisme en recreatie in de 
provincie Utrecht extra te ondersteunen bij de opstart na de lockdown en zoveel mogelijk 
gezonde bedrijven te behouden, is daarom het plan ‘Extra impuls opening toeristisch seizoen 
2021’ geïnitieerd. Deze extra impuls komt bovenop de activiteiten uit het herstelplan. De acties 
gaan van start zodra de sector weer (gefaseerd) open mag.

Spreiding recreatiedruk
In 2020 is de populariteit van de natuurgebieden in onze regio toegenomen, vooral de groep 
regiobewoners die regelmatig de natuur bezoekt is sterk gegroeid. De verwachting is dat de 
grote belangstelling voor natuurbezoek ook na Corona blijft. Op verschillende manieren wordt 
gewerkt aan spreiding van de recreatiedruk.

Vitale toekomst na Corona: agenda 2022-2025
RBT Heuvelrug & Vallei wil de toeristische sector ook zo goed mogelijk voorbereiden op een 
vitale toekomst na Corona. Daarom wordt gewerkt aan een agenda voor de periode 2022-2025.

Het actuele herstelplan is te lezen op www.herstelplan.opdeheuvelrug.nl. 

U wordt geadviseerd deze informatie met de gemeenteraad te delen. 

Bijlage(n)
Raadsinformatie van RBT
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http://www.herstelplan.opdeheuvelrug.nl/

