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Onderzoek in het Kromme Rijngebied
*Vereist

Introductie
Voor ons is het van groot belang de verschillende belanghebbenden nauw bij ons onderzoek te
betrekken. Met uw kennis van het Kromme Rijngebied voorziet u ons van informatie die
onmisbaar is voor onze analyse. Daarom willen we u verzoeken enkele vragen in te vullen.
Tegelijkertijd willen we u aan de hand van deze vragenlijst graag verder informeren over de
resultaten die tot dusverre uit ons onderzoek naar voren zijn gekomen.
De vragen hebben betrekking op recreatie, de kosten van het onderhoud van toeristische
infrastructuur en landschapsbeheer, en op mogelijke methoden om deze kosten te dekken. Aan
het eind zijn er twee korte vragen over de besproken toekomstvisies voor het Kromme
Rijngebied.
We kijken uit naar verdere samenwerking!

Hoeveel toeristen bezoeken het Kromme Rijngebied?
De enige dataset die ons inzicht geeft in het totale aantal recreanten dat het Kromme Rijngebied
bezoekt, is de dataset 'Dagrecreatie' van het CBS (2006/2007), waarvan de cijfers zijn
herberekend voor het jaar 2016 (Monitor Toerisme en Recreatie Utrecht 2016). 'Dagrecreatie'
wordt hierbij gede nieerd als alle vormen van recreatie buitenshuis die ten minste 2 uur duren
(zonder overnachting).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX0Yyh4dopIoPtfSNlc2DJf6t8RJW0F73IHSYC0RutFOijew/viewform
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(zonder overnachting).
Aan de hand van deze gegevens en deze de nitie van dagrecreatie hebben wij het aantal
dagtrips in het Kromme Rijngebied uitgerekend. Hierbij focussen wij op openluchtrecreatie;
binnenactiviteiten (museumbezoek e.d.) zijn dus niet meegenomen in onze berekening. Het
totaal kwam daarbij uit op::
1.766.895 dagtrips per jaar (voor 2016)
Dat is gelijk aan 21,9% van alle dagtrips in de buitenlucht in de provincie Utrecht.

In hoeverre sluit dit aantal toeristen aan bij uw verwachtingen? *
Het aantal toeristen is hoger dan ik verwacht had.
Het aantal toeristen komt overeen met mijn verwachting
Het aantal toeristen is lager dan ik verwacht had.

Bent u bekend met andere schattingen? Zo ja, welke?
Jouw antwoord

Recreatiegedrag
Wandelen staat met stip op 1 als meest populaire activiteit binnen het Kromme Rijngebied. Maar
liefst 78% van de ondervraagden gaf dit op als activiteit. De overige activiteiten treft u hieronder:
- etsen (29,5%)
- educatieve activiteiten (19,5%)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX0Yyh4dopIoPtfSNlc2DJf6t8RJW0F73IHSYC0RutFOijew/viewform
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- educatieve activiteiten (19,5%)
- picknicken (6,5%)
- hardlopen (5,5%)
- de hond uitlaten (5%)
- spirituele activiteiten (4,5%)
- vissen (2%)
- eetbare planten verzamelen (2%)

Onderzoek in het Kromme Rijngebied

In de afbeelding hieronder vindt u extra informatie over het recreatiegedrag binnen het Kromme
Rijngebied.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX0Yyh4dopIoPtfSNlc2DJf6t8RJW0F73IHSYC0RutFOijew/viewform
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Wie betaalt er voor de kosten?
De gemeentes in het Kromme Rijngebied maken extra kosten om de toeristische infrastructuur
te kunnen onderhouden. Denk hierbij aan het onderhouden van wandel- en etspaden, het legen
van afvalbakken en het plaatsen van informatieborden. Dit wordt deels betaald uit de
toeristenbelasting op overnachtingen, die varieert tussen 1,20 euro/p.p.p.n. (Wijk bij Duurstede)
en 4% over de totale prijs per overnachting (Houten).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX0Yyh4dopIoPtfSNlc2DJf6t8RJW0F73IHSYC0RutFOijew/viewform
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en 4% over de totale prijs per overnachting (Houten).
Voor het landschaps- en natuurbeheer zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals diverse
particuliere grondbezitters, natuurbeschermingsorganisaties en de provincie.

Worden de gemeentes naar uw mening voldoende gecompenseerd
voor de kosten van toeristische infrastructuur? Geef uw mening aan
op een schaal van 1 tot 5. *
1

2

3

4

5

De
compensatie is
veel te laag.

De
compensatie is
veel te hoog.

Kunnen recreanten aan kosten voor recreatie een bijdrage
leveren?
Recreanten maken enthousiast gebruik van de vele faciliteiten die het Kromme Rijngebied te
bieden heeft. Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 58% van de recreanten gebruik maakt van
toeristische infrastructuur zoals wandel- en etspaden, bankjes en toileten. Ook maken
recreanten gebruik van faciliteiten zoals horeca (55,5%) en verschillende culturele faciliteiten
(musea, kastelen, molens e.d.; 28%). Per bezoek aan het Kromme Rijngebied gaven de
ondervraagden gemiddeld 8,90 euro uit aan horeca en 2,20 euro aan culturele faciliteiten.
Er wordt soms geopperd dat recreanten meer zouden moeten bijdragen aan natuur- en
landschapsbeheer, omdat zij hier ook van pro teren. Ook is er steeds minder publieke
nanciering beschikbaar voor deze kosten, terwijl er wel een grote vraag naar is. Daarom hebben
wij recreanten gevraagd in hoeverre ze bereid zouden zijn om niet alleen toeristenbelasting over
overnachtingen te betalen, maar ook over het gebruik van bepaalde faciliteiten (zoals horeca of
culturele faciliteiten), om zo bij te dragen aan de kosten van natuur- en landschapsbeheer.

Wat vindt u van deze mogelijke uitbreiding van de huidige
toeristenbelasting? Geef uw mening aan op een schaal van 1 tot 5.
*
1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX0Yyh4dopIoPtfSNlc2DJf6t8RJW0F73IHSYC0RutFOijew/viewform
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Zeer negatief

Zeer positief

Uitbreiden van toeristenbelasting: Een geschikte methode?
Toeristenbelasting is een vorm van zogenaamde "markt nanciering". Waar voorheen zaken als
natuurbeheer en toeristische infrastructuur vooral vanuit publieke middelen werden ge nancierd,
is "markt nanciering" de afgelopen jaren steeds gebruikelijker geworden.
Tijdens ons interviews hebben we gevraagd welke andere methodes recreanten zien om natuuren landschapsbeheer (deels) te nancieren. Enkele antwoorden die daarbij werden gegeven zijn:
- (meer) parkeergeld heffen
- natuurevenementen organiseren in het recreatie/natuurgebied
- vrijwilligerswerk promoten
- vrijwillige bijdragen voor natuurbeheer vragen
- entreegeld vragen voor toegang tot natuurgebieden.

Wat ziet u als de voor- en nadelen van een uitbreiding van de
huidige toeristenbelasting?
Jouw antwoord

Zijn er andere methoden voor nanciering van natuur- en
landschapsbeheer die uw voorkeur hebben?
Jouw antwoord

Het Kromme Rijngebied in 2030
Tijdens de workshop zijn er twee verschillende ontwikkelingen besproken die aansluiten bij
mogelijke toekomstige veranderingen binnen Europa; een situatie waarbij er voornamelijk
grootschalig landgebruik zal ontstaan én een situatie waarin juist steeds meer kleinschalig
landgebruik ontwikkeld zal worden.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX0Yyh4dopIoPtfSNlc2DJf6t8RJW0F73IHSYC0RutFOijew/viewform
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Welk scenario vindt u het meest wenselijk voor het Kromme
Rijngebied? *
Kleinschalig landgebruik
Grootschalig landgebruik

Welk scenario acht u het meest waarschijnlijk voor het Kromme
Rijngebied? *
Kleinschalig landgebruik
Grootschalig landgebruik

VERZENDEN
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.

Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google. Misbruik rapporteren - Servicevoorwaarden - Aanvullende
voorwaarden

Formulieren

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX0Yyh4dopIoPtfSNlc2DJf6t8RJW0F73IHSYC0RutFOijew/viewform
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