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Recreatie en toerisme

Beste raad -en commissieleden,
In het najaar van september 2019 zijn wij gestart met raadsontmoeting bijeenkomsten op het
gebied van recreatie en toerisme. In maart 2020 hadden we de tweede bijeenkomst gepland, maar
deze kon door het Corona-virus niet doorgaan.
Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen waarmee we als gemeente in de afgelopen
maanden bezig zijn geweest op het gebied van recreatie en toerisme.
We hebben een uitzonderlijk zonnig en droog voorjaar achter de rug. Dé ideale omstandigheden
voor de toeristische sector in onze gemeente. Helaas hebben juist deze periode, vanwege Covid19, onze ondernemers de deuren moeten sluiten ofte maken gehad met heel veel beperkingen,
waardoor zij veel inkomsten zijn misgelopen. Deze maanden kunnen niet meer ingehaald worden.
Zeker nu is het enorm van belang om de sector een impuls te geven.
In 2018 hadden we bijna 1 miljoen bezoekers in Renkum, die gezamenlijk ruim 81 miljoen euro
aan bestedingen hebben gedaan in onze gemeente. De sector was in 2018 goed voor 1030 banen,
ofwel 9% van de totale werkgelegenheid in onze gemeente. Recreatie en toerisme is voor Renkum
zeker geen doel op zich, maar een middel om werkgelegenheid, leefbaarheid en voorzieningen in
onze gemeente te behouden en te verbeteren. Daarnaast willen we hiermee een bijdrage leveren
aan onze duurzaamheidsopgave en behoud en versterking van onze natuur en omgeving. We
hebben ons de afgelopen maanden enorm ingezet om plannen en projecten voort te zetten en waar
mogelijk te versnellen, met als doel om onze gemeente aantrekkelijker te maken voor bezoekers.
We willen dat recreanten en toeristen langer, vaker en meer verspreid over de seizoenen een
bezoek brengen aan onze gemeente.
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Gemeente Renkum
Samen werking

Gemeente Renkum maakt onderdeel uit van de Veluwe én van de Regio Arnhem Nijmegen Op de
Veluwe werken we met 19 andere gemeenten en m de Regio Arnhem Nijmegen met 17 andere
gemeenten, de provincie, TVAN en vele andere partijen samen
Hierdoor kunnen we profiteren van de versterking van recreatie en toerisme m beide gebieden.
Daarnaast werken we op ambtelijk en bestuurlijk niveau samen binnen de Veluwezoom (6
gemeenten). Binnen de Veluwezoom vindt ook samenwerking tussen de ondernemersplatformen
plaats. Met het Toeristisch Platform Lage Veluwe en TVAN hebben we bijna maandelijks overleg
over lokale en (sub)regionale initiatieven
Hieronder geven we een kort overzicht van de lopende en afgeronde (grotere) projecten'
Bruine Borden

In 2019 zijn we van start gegaan met het project toeristische bewegwijzering (bruine borden) m
onze gemeente Een groot aantal ondernemers neemt hieraan deel We hebben de plaatsing van
de borden laten aansluiten bij de eerst fase van de vernieuwing van de openbare verlichting. In het
voorjaar van 2020 zijn alle borden waarvoor een onderhoudscontract is afgesloten geplaats Over
enkele borden zijn we nog m gesprek met de provincie, i v m plaatsing langs provinciale wegen
In 2021 zullen we van start gaan met de tweede tranche, nieuwe ondernemers of ondernemers die
alsnog mee willen doen, kunnen zich dan aanmelden. Ook zullen we dan aan de slag gaan met de
centrumportalen, waarbij recreatieve ondernemers m het centrum de mogelijkheid krijgen om een
bruin bord aan te schaffen.
Welkomstborden

Vanuit de 'Veluwe op 1' is een pilot gestart met welkomstborden. Gemeente Renkum heeft
aangegeven deel te willen nemen aan deze pilot. Binnenkort zullen bij de entrees van onze
gemeente vanaf Wagenmgen een tweetal welkomstborden worden geplaatst.
Wandeiknooppuntennetwerk

Samen met de Routebureau zijn we van start gegaan met de voorbereidingen voor een
wandeiknooppuntennetwerk m onze gemeente Ook de andere Veluwezoomgemeenten nemen
hieraan deel, zodat er een aangesloten netwerk gerealiseerd kan worden. De aanleg van dit
netwerk zal in 2021 starten
MTB routes

Ook voor mountambikers is onze gemeente zeer interessant Om onze gemeente aantrekkelijker te
maken en te voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van paden die schadelijk zijn voor de natuur
en leefomgeving, worden nieuwe MTB routes ontwikkeld. De eerste voorbereidingen vinden
hiervoor plaats. We verwachten m 2021 de plannen verder uitgewerkt te hebben en over te kunnen
gaan tot uitrol hiervan. De omliggende gemeenten zijn hierbij aangesloten
Website

In het najaar hebben we het nieuwe portaal voor de gemeente Renkum gepresenteerd, waarbij
zowel inwoners als bezoekers naar de juiste informatie worden verwezen. In de afgelopen
maanden zijn we verder gegaan met de dóórontwikkeling van onze toeristische website. Deze
wordt verder afgestemd met TVAN en de Veluwezoomgemeenten
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Ontvangstlocatie / Regiodeal

Om de bezoekers aan de Veluwezoom meer te spreiden, Renkum aantrekkelijker te maken voor
bezoekers en bezoekersstromen beter te reguleren, willen we m Renkum een ontvangstlocatie voor
de Veluwe realiseren, een VeluweTOP (Toeristisch Overstap Punt). Deze VeluweTOP moet van
grote meerwaarde zijn voor onze gemeente en dus veel meer omvatten dan een parkeerplek van
waaruit wandelaars en fietsers het gebied intrekken Het moet versterkend zijn voor onze
gemeente en de regio, bijdragen aan onze doelstellingen met betrekking tot duurzaam toerisme en
recreatiezonermg, problemen met parkeerdruk elders m onze gemeente oplossen, kansen bieden
voor onze ondernemers en uiteraard van meerwaarde zijn voor onze eigen inwoners.
We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om een VeluweTOP te realiseren bij het Fletcher
Hotel m Doorwerth. We zijn m gesprek hierover met de eigenaren van dit terrein. De provincie
heeft reeds aangegeven in beginsel positief tegenover deze plannen te staan en we hebben de
mogelijkheid gegrepen om dit onderzoek deel te laten uitmaken van de Regiodeal Veluwe,
waarvoor we inmiddels een financiële toezegging hebben ontvangen van het Rijk. Ook de WUR
heeft hierin interesse getoond. Wij zullen u binnenkort hierover verder bijpraten
Visie Recreatie en Toerisme Renkum

Om een gedragen visie op te kunnen stellen willen we input ophalen vanuit de sector Tijdens de
geplande bijeenkomst m maart hadden we hierover met de raadsleden en de ondernemers
gezamenlijk het gesprek willen aangaan. We hopen deze bijeenkomst m het najaar te kunnen laten
plaatsvinden en de visie eind van het jaar af te ronden
Toeristisch Toekomst Perspectief en uitvoeringsprogramma regio Arnhem Nijmegen

Het NBTC heeft m 2018 het Perspectief 2030 gepresenteerd. In 2019 heeft TVAN samen met
verschillende partijen, waaronder de gemeente Renkum, een doorvertaling gemaakt van dit
perspectief naar de regio Arnhem Nijmegen. Dit Toeristisch Toekomst Perspectief (Toerisme m
Balans) is m januari gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst voor alle portefeuillehouders
recreatie en toerisme. In deze bijeenkomst is besloten om een uitvoeringsprogramma op te stellen.
Ambtelijk is een kopgroep geformeerd waarbij alle deelgebieden vertegenwoordigd zijn en samen
met de gemeente Arnhem is Renkum trekker van deze opgave. Bij de provincie Gelderland hebben
we €65 000,- aangevraagd. Dit geld is bestemd voor een projectleider die o a samen met TVAN en
de kopgroep het uitvoeringsprogramma gaat opstellen en voor realisatie van 'laaghangend fruit',
zodat we de sector direct impuls kunnen geven De Provincie heeft inmiddels ingestemd met deze
bijdrage. Uiterlijk eind september zal het conceptuitvoermgsprogramma gereed zijn.
Gastheerschap en prestatieafspraken TVAN

De bovengenoemde ambtelijke kopgroep onderzoekt momenteel ook de mogelijkheden op het
gebied van gastheerschap, waaronder de VVV-kantoren m onze regio.
Daarnaast zullen de afspraken met TVAN worden herijkt en aangesloten worden op de uitkomsten
van het uitvoeringsprogramma van de regio.
Belevingsgebieden Veluwe

De Veluwe is onderverdeeld m 10 belevingsgebieden met als doel om de beleving in dat gebied te
vergroten en om tot versterking en een goede ontwikkeling te komen van nieuwe producten en
diensten De belevingsgebieden versterken de identiteit van bepaalde karakteristieke onderdelen
van de Veluwe. Renkum sluit aan bij belevmgsgebied Veluwezoom en belevmgsgebied Bevochten
Veluwe. Voor beide belevingsgebieden is opdracht verleend om deze nader uit te werken
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Voor Belevingsgebied Veluwezoom ligt het accent op de kastelen en buitenplaatsen, het Gelders
Arcadie Concreet betekent dit een dóórontwikkeling van de Veluwezoom tot een samenhangend
toeristisch publiekstoegankelijk belevingsgebied Hiermee maken we ook verbinding met museum
Veluwezoom en proberen we kunst en cultuur m onze gemeente meer de aandacht te brengen
Voor belevingsgebied Bevochten Veluwe ligt het accent op WOU en het hermnermgstoerisme. Meer
specifiek betreft de opdracht een verkenning van de ontwikkelperspectieven van het programma
Veluwe Remembers waarbij wordt bekeken hoe die dóórontwikkeling aansluiting en borging vindt
bij het Belevingsgebied Bevochten Veluwe en andere relevante programma's en netwerken.
De insteek m beide gebieden is om met de stakeholders en inwoners te komen tot een versterking
van de beleving, waar zowel bezoekers als inwoners van zullen profiteren
Recreatiezonering

De Veluwe is aangewezen als Natura 2000 gebied. Dit betekent dat er een opgave is om een aantal
specifieke soorten en habitats te beschermen en te ontwikkelen. Een deel van deze soorten is m
het bijzonder gevoelig voor verstoring door menselijke activiteiten. Door de toenemende
recreatiedruk kan zowel de recreatieve waarde als de kwaliteit van de Veluwenatuur onder druk
komen te staan Er is dan ook een urgentie om de toenemende recreatiedruk te geleiden.
Recreatiezonering gaat over de geleiding van de diverse vormen van dagrecreatie op de Veluwe.
Het m goede banen leiden van de recreatie op de Veluwe creeert een beter evenwicht m het
recreatief gebruik van en het behoud van de (kwetsbare) natuur Recreatiezonering houdt in dat
op de Veluwe zones worden onderscheiden voor verschillende vormen en intensiteiten van
dagrecreatie' van (wild)rustgebied tot open voor recreatief gebruik. Samen met de
Veluwegemeenten, de provincie Gelderland en het Veluweteam werken we aan een
recreatiezonermgskaart voor de Veluwe en de verschillende deelgebieden op de Veluwe.
Financiering toeristische infrastructuur

De concurrentiepositie van de Veluwe steunt voor een belangrijk deel op wandelen, fietsen en
andere buitenactiviteiten Het toeristische product kan dus met zonder een goede recreatieve
infrastructuur Die structuur moet daarbij financieel volhoudbaar zijn. De Veluwe brengt nu de
kosten m kaart en werkt tegelijk aan pilots die alternatieve inkomsten kunnen genereren, met
betrokkenheid van verschillende belanghebbenden, waaronder de gemeente Renkum
Meldplicht toeristische verhuur

Op dit moment worden alle toeristische overnachtmgslocaties die als zodanig bestemd (en
vergund) zijn verplicht tot het afdragen van toeristenbelasting. Particuliere verhuur aan toeristen,
zoals bv AirBnB is hier nog van uitgesloten Wij willen deze ongelijkheid binnen de sector opheffen.
Afgelopen winter hebben we onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een meldplicht m te
voeren voor toeristische verhuur Op dat moment bleek het wettelijk nog met mogelijk om een
meldplicht m te voeren voor alle particuliere verhuur. In 2021 zullen we hier verder mee aan de
slag gaan.
Toeristisch Platform Lage Veluwe (TPLV)

We hebben structureel overleg met het TPLV en TVAN en waarderen het enorm om samen te
mogen werken met deze enthousiaste groep ondernemers.
TPLV heeft ook een aantal projecten op zich genomen, waaronder'de Kraan van Nederland' (de
recreatieve ontwikkeling rondom het sluiscomplex Dnel) en het ambassadeurschap (ondernemers
en inwoners als ambassadeurs voor ons gebied)
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Overige projecten

Daarnaast zijn we ook bezig met andere (kleinere) initiatieven:
- aanleg camperplaatsen in onze gemeente
- standplaatsvergunningen voor (lokale) horecaondernemers op recreatieve hotspots
- Green Key (duurzaamheidskeurmerk voor toeristische ondernemers)
- toeristisch magazine Renkum
- promotie van gemeente Renkum via Instagram, in samenwerking met een dorpsfotograaf
- mogelijkheden voor fiets oplaadpunten
Corona

De komende zomer verwachten we vanwege het Coronavirus veel meer bezoekers in onze regio en
gemeente. Het is van belang dat zowel de bezoekers als onze inwoners zich veilig en welkom
voelen! Hiervoor nemen wij verschillende maatregelen. We hopen (nieuwe) bezoekers te kunnen
enthousiasmeren voor ons gebied zodat zij vaker willen terugkomen en anderen kunnen vertellen
over hun ervaringen.
We informeren onze ondernemers hierover en verzoeken hen om hieraan bij te dragen. We hebben
horecaondernemers de ruimte gegeven om terrassen uit te breiden en onderzoeken de
mogelijkheden om ook recreatieve uitbreidingen toe te staan deze zomer om een betere spreiding
van bezoekers mogelijk te maken. We werken samen met TVAN aan een 'heatmap' om de
bezoekersdrukte in onze gemeente en regio te kunnen monitoren, zodat we mensen beter kunnen
spreiden over het gebied.
We hopen dat ook u deze zomer een ambassadeur bent voor onze mooie gemeente.
We willen u in het najaar graag weer begroeten tijdens een fysieke raadsontmoeting bijeenkomst
over recreatie en toerisme.
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