
 

 

 

 

 
 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 

20R.00341 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 7 april 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Recreatie & toerisme 

Contactpersoon : R. Ijkhout 
Tel.nr. : 8326 

E-mailadres : ijkhout.r@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
 

Recreatie & toerisme 

Kennisnemen van: 
 

De voornemens op het gebied van toerisme en recreatie de komende jaren en de financiële component 
daarbij.  

Inleiding: 
 

In de gemeenteraad zijn rondom de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2020-2023 
technische vragen gesteld over de budgettering van de gemeentelijke recreatie en toerisme gelden. Het 
college geeft hierbij verdere duidelijkheid naar aanleiding van deze vragen.  
 

Kernboodschap: 

 

Onze mooie gemeente… 

Oudewater is een mooie gemeente met fascinerende verhalen. Door het buitengebied lopen veel fiets- en 
wandelroutes. De Hollandsche IJssel ontsluit het gebied voor de pleziervaart. Ten slotte lopen de stad en 
omliggende dorpen over van historie. Door als gemeente recreatie en toerisme te stimuleren, blijft ons 
gebied aantrekkelijk voor de inwoners om hier te recreëren en zijn ze trots op datgene waar de recreanten 
en de toeristen naar Oudewater toe komen. Het college maakt daarbij gebruik van de sterktes binnen onze 
gemeente: 
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Oudewater is een vestingstad die binnen de Oude Hollandse Waterlinie ligt. In de contouren van 
Oudewater is de omtrek van de vesting nog zichtbaar. In samenwerking met de provincie Utrecht heeft het 
college het Streefbeeld Vestingplan op laten stellen om zo dit deel van de historie van Oudewater meer 
zichtbaar en beleefbaar te maken. Het college kan onderdelen van dit streefbeeld realiseren in 
samenwerking met recreatieve en toeristische organisaties.  
Naast de vesting kent onze gemeente veel meer historische en culturele waarden, van kaas tot touw, van 
schilders tot schrijvers, heksenwaag en boeren. Het college wil deze waarden zichtbaar maken. Dat kan 
door  organisaties te inspireren en te faciliteren om recreatieve en toeristische aantrekkelijke activiteiten 
hierbij te ontwikkelen. Zo kan het verhaal van Oudewater steeds meer beleefd gaan worden.  
 

…is recreatief goed bereikbaar… 

In onze gemeente kan het Groene Hart ultiem worden ervaren door erdoorheen te wandelen of te fietsen. 
Het college werkt al jaar en dag aan de optimalisatie van de aansluiting op belangrijke fiets- en 
wandelroutes vanuit grote toeristische verblijfplaatsen en langs de mooiste plekken die ons gebied te 
bieden heeft en langs onze lokale belevenisondernemers. Naast wandel- en fietsrecreatie vindt er ook veel 
recreatie op het water plaats in onze gemeente. Over de Hollandsche IJssel komen veel toeristen in en 
door Oudewater. Door goede faciliteiten te bieden wordt het aantrekkelijker om in Oudewater aan te leggen 
en geld te spenderen bij onze ondernemers. Het college doet dit in samenwerking met lokale watersport 
organisaties en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.  
 

…biedt voldoende activiteiten… 

Ten slotte worden de musea, Stichting Toerisme en Recreatie Oudewater, waaronder het Toeristisch 
Informatie Punt valt, en andere culturele instanties ondersteunt. Deze organisaties zorgen ervoor dat onze 
gemeente aantrekkelijk en bekend is onder recreanten en toeristen. Zij zorgen ervoor dat een belangrijk 
deel van de Oudewaterse geschiedenis tastbaar en beleefbaar blijft.  
 

… ondersteunt zijn ondernemers en vrijwilligers… 

Deze elementen zorgen voor voldoende kansen op activiteiten voor de recreërende Oudewaternaren en de 
bezoekende recreanten en toeristen. Deze economische sector wordt naast ondernemers ook door een 
enorme hoeveelheid aan daadkrachtige vrijwilligers draaiende gehouden. De initiatieven vanuit de 
Oudewaterse recreatieve en toeristische organisaties overstijgen jaarlijks het beschikbare budget dan ook 
ruimschoots.  
 

..en sluit aan bij landelijke campagnes.  
Het college faciliteert initiatieven die bijdragen aan de themajaren die benoemd zijn door het Nederlands 
Bureau voor Toerisme en Cultuur. De gemeente ondersteunt dit jaar de viering van 75 jaar vrijheid. De 
daarop volgende jaren zullen de themajaren “ode aan het landschap” (2021) en “350 jaar Oude Hollandse  
Waterlinie” (2022) ondersteund worden.  
Tijdens het Toeristisch en Cultureel Platform Oudewater (TCPO) worden lokale en regionale initiatieven 
gepresenteerd die binnen de themajaren plaatsvinden, werksessies gevoerd om ideeën samen uit te 
werken en genetwerkt om ontstane ideeën samen tot uitvoering te brengen. Het college draagt op deze 
manier bij aan samenhang tussen de initiatieven en samenwerking tussen lokale organisaties in deze 
sector. We hebben de kracht van samenwerkende Oudewaterse organisaties ervaren tijdens de viering van 
Oudewater 750 jaar.  
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Het college heeft de volgende verdeling gemaakt van bovengenoemde onderdelen van recreatie en 
toerisme binnen de beschikbare middelen. 
 

  Jaar 2020 2021 2022 

Post 

Jaarthema 

(NBTC) 
Vrijheid Landschap 

Oude 

Hollandse 

Waterlinie 

Waterrecreatie € 11.500 € 1.500 € 10.000 

Landschapsbeleving € 1.500 € 21.500 € 0 

Vestingstad Oudewater € 5.000 € 0 € 16.000 

Beleving cultuurhistorie € 14.100 € 13.000 € 3.000 

Initiatieven &  

onvoorziene kosten 
€ 11.300 € 7.300 € 14.300 

Musea en STRO € 33.340 € 33.340 € 33.340 

Totaal € 76.740 € 76.640 € 76.640 

 

De komende jaren zal deze begroting omgezet worden in gerealiseerde projecten in samenwerking met 
onze betrokken lokale recreatieve, toeristische en culturele organisaties. 
 

 

Financiën: 

Deze begroting past binnen het beschikbaar gestelde budget voor recreatie en toerisme. 

 

Vervolg: 
 

Bijlagen: 

 

 

De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     

ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 

 

 

 


