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Onderwerp
Voortgang modernisering recreatiemonitor (uitrol nieuwe methodiek) en bestemmingsmanagement
(PNH)
Het algemeen bestuur neemt kennis van
De voortgang van de modernisering van de recreatiemonitor en van het bestemmingsmanagement van
de provincie Noord-Holland
Bestuurlijke achtergrond
In het voorzittersoverleg van 27 januari 2021 is een advies over de ontwikkeling van een druktemonitor
uitgebracht. Het advies betrof het plan van aanpak voor dataverzameling en bezoekersportaal met
financiële consequenties. Om de gewenste implementatie van de druktemonitor voor de zomer van
2021 te halen is ingestemd met de opdracht aan RNH om met het plan van aanpak te starten voor een
bedrag van € 25.000. De investering in software en ontwikkeling bezoekersportaal van € 60.000 pas uit
te voeren nadat alle dagelijks besturen hadden ingestemd.
De doorlopen procesgang tot 1 mei 2021 is teruggekoppeld middels een mededeling in de vergadering
van 19 mei 2021. In maart 2021 heeft de provincie gevraagd de aanpak te wijzigen door een knip te
maken tussen analyse en uitvoering. Dit gaf de provincie de gelegenheid om eerst vorm te geven aan
een bovenregionale strategie waarmee de toenemende recreatiedruk het hoofd te bieden. Daarnaast
wil de provincie de strategie zorgvuldig afstemmen met alle terrein beherende organisaties (TBO’s). De
opstelling van de provincie heeft tot een wijziging van de aanpak en herverdeling van het budget van €
25.000 geleidt. Deze gewijzigde aanpak is door de dagelijks besturen behandeld.
Toelichting mededeling
Voortgang modernisering recreatiemonitor (PNH)
De analysefase heeft geresulteerd in een plan van aanpak voor de modernisering van de
recreatiemonitor. De huidige technieken – slangentellers– voldoet niet aan de eisen die gesteld worden
aan een druktemonitor. De teller moeten individueel in het veld worden uitgelezen. Dat maakt een up
to date beeld van de bezoekersstromen onmogelijk. Na uitvoerig vooronderzoek is gekozen om over te
stappen op een nieuwe techniek die is gebaseerd op GPS tellingen, die worden aangevuld met directe
metingen met moderne technieken op een beperkt aantal punten in het gebied. Het plan is in de
vergadering van 21 september 2021 behandeld in het voorzittersoverleg en is in de najaarsronde door
de besturen van de recreatieschappen goedgekeurd. De uitvoering in 2022 kent de volgende planning:
• Januari: Afbakenen en GPS telgebieden en begin metingen
• Januari - maart: starten met directe telmethodiek locatie Twiske
• Maart - jun: verder uitrollen directe telmethodiek
• Juli: analyse halfjaardata oude telmethodiek en GPS tellingen. Oplossen mogelijk
discrepanties. Rapportage haljaardata voor besturen.
• Augustus – september: uit bedrijf halen oude tellers.

•

Januari 2023: eerste jaarrapportage nieuwe telmethodiek.

De nieuwe methodiek berust net als de bestaande methodiek op een aantal aannames en statistische
bewerkingen, naast de verschillend i n data generatie. Omdat deze aannames en ophoging per
methodiek verschillen zijn de telgegevens van voor 2022 mogelijk niet meer zonder meer vergelijkbaar
met die van na 2022. Om dit zoveel mogelijk op te vangen lopen de tellingen met de oude methodiek
(de telslangen) nog door tot minimaal juni 2022. Door de gegevens van beide methodieken naast
elkaar te leggen wordt de nieuwe methodiek (GPS tellingen) gekalibreerd. Daarnaast kunnen de oude
gegevens worden herberekend o.b.v. de eventuele verschillende met de nieuwe methodiek om de
vergelijkbaarheid te maximaliseren.
Provinciale proces
Het provinciale proces heeft o.a. geresulteerd in het optuigen van een werkgroep data, waarin de
TBO’s en de provincie samen kijken naar de vragen die er zijn op het gebied van
bezoekersmanagement en druktemonitoring, en dan vooral op het niveau van meten en analyseren. Bij
de terreinbeheerders verenigd in het TBO bestaat grote interesse voor de ontwikkeling van
druktemonitoring. Daarbij zijn er wel grote verschillen tussen de verschillende TBO’s voor wat betreft
de aanwezig kennis op het gebied van bezoekersstromen en management en hoe, en of, er wordt
gemeten. Het belang van samenwerking wordt door alle partijen onderschreven. Op dit moment
bekijkt de provincie hoe het proces een vervolg kan krijgen.
Financiële afronding
Door de wijziging van de aanpak en de inzet van RNH bij het provinciale proces en de samenwerking
met andere TBO’s, zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot. Het beschikbare budget van €25.000 is
overschreden met €17.000. Dit bedrag wordt via de verdeelsleutel (Doorbelasting alle schappen) in
rekening gebracht bij de recreatieschappen. De relatief geringe meerkosten kunnen worden
opgevangen binnen de reguliere begrotingen van de recreatieschappen in 2022. Hiertegenover staat
dat de modernisering van de recreatiemonitor vanaf 2023 leidt tot een structurele besparing van ca.
€20.000 per jaar (totaal voor alle schappen) en dat er betere en realtime informatie beschikbaar is. Dit
is reeds zichtbaar gemaakt in de Kadernota 2023.
De ontwikkeling van de druktemonitor ligt volledig bij de provincie Noord Holland als onderdeel van de
ontwikkeling van bestemmingsmanagement en bezoekersmanagement. De recreatieschappen hebben
nu de infrastructuur beschikbaar om daaraan data aan te leveren. Naast het modernisering van de
recreatiemonitor is dat een essentiële stap om een druktemonitor mogelijk te maken. Omdat er wel
een bescheiden budget beschikbaar is gesteld voor statistische analyse, is het waarschijnlijk mogelijk
om voor de recreatieschappen een eenvoudig stoplichtsysteem te implementeren. Deze kan
vooruitlopend op een provinciale voorziening eventueel geïmplementeerd worden.
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