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Demografische prognoses laten zien dat er de komende jaren nog twee tot driehonderdduizend
woningen bij komen in de Metropoolregio Amsterdam. Er moet een balans komen in wonen, werken
en recreëren. De Metropoolregio Amsterdam investeert in het Metropolitane Landschap om een
aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren voor internationale bedrijven. Als het gaat om de
economische concurrentiepositie van regio’s is “quality of life” een belangrijke factor. Regio’s
moeten aantrekkelijk blijven om de gunst te behouden van de werkende bevolking en bedrijven.
Veel regio’s investeren daarom veel geld in de kwaliteit van de leefomgeving. Lange tijd hebben we
dit in de provincie ook gedaan door te investeren in uitbreiding van het recreatiegroen, gestuurd en
deels betaald door het Rijk.
Die tijd is voorbij. Het Rijk investeert niet langer in de aanleg van groengebieden rondom de steden:
regio’s zijn nu zelf aan zet. Hierdoor zien we nu een groot aantal initiatieven ontstaan die erop
gericht zijn de bijzondere landschappen die onze provincie rijk zijn te versterken en te ontsluiten.
Denk aan het Groene Hart en Laag-Holland. De kunst is om met elkaar de diverse landschappen voor
de verschillende doelgroepen bereikbaar en toegankelijk te maken en tegelijkertijd het landschap te
behouden en te versterken. Dit kan door initiatieven in deze richting te ondersteunen. Door een
betere beleefbaarheid van het landschap houden we ook onze cultuurhistorie levend en
natuurgebieden bemind. De overheid houdt wel een verantwoordelijkheid als het gaat om de fysieke
bereikbaarheid en toegankelijkheid én de ontwikkeling én het beheer van die landschappen. Dit
kunnen private partijen niet alleen. Daarom moeten we samenwerken en die partijen ondersteunen.
Een goed voorbeeld is de regeling waarmee de Provincie Noord-Holland initiatiefnemers financieel
ondersteunen in de ontwikkeling van TOP’s. We hebben een subsidieregeling opengesteld van €
500.000. Er zijn al 21 TOP’s gerealiseerd. Naar verwachting komen er in 2015 nog zo’n 25 bij. Een
ander aspect is de uniforme uitstraling van de TOP’s. Hoe vinden we de balans tussen
herkenbaarheid van de TOP’s voor de recreant en de wens van de regio’s om hun eigen unieke
uitstraling te behouden. De Noord-Hollandse regio’s onderschrijven het belang van TOP’s, maar
hebben duidelijk aangegeven dat ze hun eigen regionale uitstraling willen houden. Dat is wat mij
betreft prima!
Het is immers begrijpelijk dat een regio haar eigen identiteit wil behouden en versterken. De
uitdaging is deze regionale identiteit te combineren met een landelijk systeem, zodat de TOP’s elkaar
landelijk ook kunnen versterken en we gezamenlijk een ‘sterk merk’ kunnen neerzetten richting de
recreant. Daarom is het goed dat herkenbaarheid en communicatie vandaag ook op de agenda staan.
De verantwoordelijkheid die wij hebben als overheid is ook de reden waarom wij als provincie flink
investeren in de recreatieve routestructuur. Momenteel worden meerdere regionale
routenetwerken gerealiseerd met provinciale steun. Naar verwachting heeft Noord-Holland eind
2015, 1551 km aan wandelroutes erbij gekregen. Deze routenetwerken krijgen een uniforme
bewegwijzering.
Een goede recreatieve infrastructuur is niet alleen van belang voor recreanten en toeristen, maar ook
voor recreatieondernemers. Door een goed samenhangend stelsel van routenetwerken en een
eenduidig informatiesysteem kunnen recreatieondernemers inspelen op de behoeften van

recreanten en daarmee economische waarde creëren. Die economische waarde van recreatie en
toerisme wordt voor Noord-Holland geschat op jaarlijks € 5 miljard.
Een ander voorbeeld: er is steeds meer jeugd met overgewicht (obesitas); oorzaak: te weinig
beweging. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij kinderen 15% minder overgewicht voorkomt wanneer
zij in de buurt wonen van openbaar groen. Overgewicht en obesitas brengen een verhoogd risico op
sterfte en ziekte met zich mee. Wandelen en fietsen zijn activiteiten die de effecten van dit soort
ziekten kunnen verminderen en daarmee een besparing kunnen opleveren in de kosten van de
gezondheidszorg.

