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Aanleiding
De raad heeft in april 2017 de Motie vreemd aan de orde van de Dag ‘Initiatief landgoed en Kromme
Leekgebied’ aangenomen. De raad heeft het college opgedragen om – in samenhang met de afweging van het
initiatief van een nieuw landgoed - te komen met een toekomstvisie voor mogelijke recreatieve
ontwikkelingen binnen het Kromme Leekgebied. Deze motie is door middel van een informatienota en een
kaderstellende notitie uitgevoerd.

Kernboodschap
De Informatienota onderbouwt het voorstel om geen Toekomstvisie voor recreatieve ontwikkelingen in het
Kromme Leekgebied op te stellen.
Het ontwikkelen van een nieuwe toekomstvisie voor de recreatieve ontwikkelingen in het Kromme
Leekgebied heeft geen meerwaarde. Er gelden op dit moment diverse gemeentelijke visie- en
beleidsdocumenten voor het Kromme Leekgebied die met elkaar een helder en actueel beleidskader bieden
(inclusief recreatie- en toerisme) en die passende ontwikkelingen op het gebied van recreatie, landschap en
natuur mogelijk maken. Het is daarentegen wel van strategisch belang om de bestaande, langgekoesterde
ambities voor de vaar- wandel- en fietsroutes in het Kromme Leek gebied steviger in nieuwe strategische
visies van andere overheden te verankeren. Daarmee vergroten we de kansen voor de daadwerkelijke
realisering van de gewenste verbindingen ook in financieel opzicht. De gewenste impuls kan ook worden
bereikt door de uitvoering van wandel-, fiets- en vaarroutes gesegmenteerd aan te pakken. Door het Kromme
Leekgebied in segmenten op te knippen en daarbinnen kansen te signaleren en te benutten, worden ingrepen
minder omvangrijk en eerder haalbaar.

Consequenties
Wanneer geen Toekomstvisie wordt opgesteld, zullen in plaats daarvan concrete uitvoeringsplannen bijdragen
aan het verbeteren van de toeristisch – recreatieve mogelijkheden in het Kromme Leekgebied.

Communicatie
Niet noodzakelijk.

Vervolg
In overleg met het Recreatieschap wordt onderzocht of kansrijke routestructuren langs de Kromme Leek
meegenomen kunnen worden in de lopende projecten van het Recreatieschap voor de verbetering van
wandelroutes.
De ambities voor de vaar- wandel- en fietsroutes in het Kromme Leekgebied worden beter in nieuwe
strategische visies van andere overheden verankerd / op de kaart gezet.
Het Kromme Leekgebied wordt segmenten opgeknipt. Concrete uitvoeringsplannen per segment zullen
afzonderlijke voorstellen aan de raad worden voorgelegd.
De kaderstellende notitie voor de kansen voor een landgoed in het Kromme Leekgebied (inclusief een
toetsingskader voor landgoederen) wordt in een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.
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