
 

 

 

Agenda bestuur Recreatieschap Twente van 20 april 2022
 
 

NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    
1. Opening vergadering   

2. Vaststellen agenda   

3. Mededelingen    

A - Hamerstukken 

1. Besluitenlijst 12 januari 2022 Vast te stellen. 
 
 

B- Bespreekstukken  

1. Concept-programmabegroting 2023 

 
De concept programmabegroting 2023 vast te 
stellen en voor een zienswijze te sturen aan de 
gemeenteraden. 
 

 

2. Vaststellen MTB-protocol Twente Het Mountainbikeprotocol Twente vast te stellen.  

3. Uitgangspunten uittredingsregeling De discussiepunten te bespreken.  

DATUM 20 april 2022 PLAATS 
Gemeentehuis Almelo, 
Ruimte Atelier (19e verdieping) 

TIJDSTIP 10:00-12:00 uur 

VOORZITTER B.J. Brand SECRETARIS J. Kloots PAGINA 1 

 

AANWEZIG  

A.Maathuis (Almelo), A. Spekschoor (Borne), B.J. Brand (Dinkelland), J. Diepemaat (Enschede), A.B.G.M. Koopman (Haaksbergen), J.J. 
Eijbersen (Hellendoorn), G. Gerrits (Hengelo), W. Meulenkamp (Hof van Twente), H. Nijhuis (Losser), E.C. Zinkweg-Ankoné (Oldenzaal), E. 
Wessels (Rijssen-Holten), T. Vloothuis (Tubbergen), R. Koster (Twenterand), R. Kortenhoeven (Wierden) en J. Kloots (secretaris). 

AFWEZIG  
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C- Ter informatie 

1. 
Jaarstukken 2021 Recreatieve Voorzieningen  
 

 
Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van 
Recreatieve Voorzieningen.  
 

 

2 
Concept-Visie Routenetwerken Twente 
 

 
Kennis te nemen van de concept-Visie 
Routenetwerken Twente met de doelstellingen, 
filosofie, organisatievorm en de daarbij drie 
voorgestelde scenario’s op gebied van behoud, 
ontwikkeling en ambitie. 
 

 

D – Rondvraag en sluiting  

1. 
 

 
 
 

 

 
 

Na afloop van de vergadering is er een korte excursie (11:30-12:30 uur): 
Rondgang Almelo Waterstad, inclusief lunch. 



 

Besluitenlijst bestuur Recreatieschap Twente van 12 januari 2022
 
 

NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

     
1. 

 
Opening vergadering 

 De heer Brand opent de vergadering en heet een ieder welkom. Een 
speciaal welkom richt hij aan de heer Eijbersen, de nieuwe burgemeester 
van Hellendoorn, voor wie het een eerste overleg in Twente op dit 
taakveld is. 
Vervolgens memoreert de heer Brand de oprichting van het 
Recreatieschap Twente per 1 januari 2022, het eerdere bestaan van dit 
schap in de periode 1968-1977 en de wijze waarop de taak recreatieve 
voorzieningen in de periode daarna tot 1 januari 2022 is uitgeoefend. 

 
2. 

 
Vaststellen agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. 

 
Mededelingen  

 Geen. 
 

A - Hamerstukken 

 
 

 
 

  
 

B- Bespreekstukken  

 
1.  

 
Aanwijzing: 

 
1. Als enige heeft zich 

kandidaat gesteld de heer 

 
Bij acclamatie worden de heren Brand en Koopman aangewezen als 
voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter. 

DATUM 12 januari 2022 PLAATS  Digitaal via Zoom TIJDSTIP 10:10-10:40 uur 

VOORZITTER B.J. Brand SECRETARIS J. Kloots PAGINA 1 

 

AANWEZIG  

A.Maathuis (Almelo), B.J. Brand (Dinkelland), J. Diepemaat (Enschede), A.B.G.M. Koopman (Haaksbergen), J.J. Eijbersen (Hellendoorn), 
G. Gerrits (Hengelo), W. Meulenkamp (Hof van Twente), H. Nijhuis (Losser), E,C. Zinkweg-Ankoné (Oldenzaal), E. Wessels (Rijssen-
Holten), B.J. Harmsen (Twenterand), R. Kortenhoeven (Wierden), J. Kloots (secretaris) en H.M. Bolhaar (adviseur) 

AFWEZIG A.Spekschoor (Borne)  en T. Vloothuis (Tubbergen) 
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    1. voorzitter;  

2. plaatsvervangend voorzitter;  

B.J. Brand, wethouder 
Dinkelland; 

2. Als enige heeft zich 
kandidaat gesteld de heer 
A.B.G.M. koopman, 
wethouder Haaksbergen; 

 

 
2 

 
Benoeming:  

1. directeur tevens secretaris van 

het bestuur; 

2. plaatsvervangend directeur-

secretaris; 

 

 
1. De heer J. Kloots te 

benoemen tot directeur 
tevens secretaris; 

2. De heer D. Scholten te 
benoemen tot 
plaatsvervangend directeur-
secretaris; 

 

  
Bij acclamatie worden de heren Kloots en Scholten benoemd tot directeur-
secretaris respectievelijk plaatsvervangend directeur-secretaris. 

 
3 

 
Vaststellen bevoegdhedenbesluit   

 

 
Vast te stellen het 
Bevoegdhedenbesluit 
Recreatieschap Twente 

 
Conform besloten. 

 
.4 
 

 
Arbeidsrechtelijke aangelegenheden 

 

 
1. Lid te worden van de 

Werkgeversorganisatie 
Samenwerkende 
Gemeentelijke Organisaties. 

2. Het Personeelshandboek 
van het Openbaar Lichaam 
Gezondheid (OLG) en 
wijzigingen daarvan van 
toepassing te verklaren op 
de medewerkers van het 
Recreatieschap Twente. 

 

 
Conform besloten. 
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5  
 

 

Reglement van orde vergadering bestuur 

 

 
Vast te stellen het Reglement 
van orde Recreatieschap 
Twente 

 
Conform besloten. 

 
 
6 

 

Subsidie 2022 aan Marketing Oost t.b.v. 

Twente Marketing 

 

 
MarketingOost een subsidie van 
€632.000,- te verlenen voor 
uitvoering van het Actie- en 
investeringsplan 2022 
Vrijetijdseconomie Twente. 

 

 
Conform besloten.  
Naar aanleiding van het verzoek van de Twente Board/Twente Board 
Development (TBD) wordt ingestemd met het voorlopig voor een jaar 
aanstellen een beleidsmedewerker VTE bij Recreatieschap Twente i.p.v. 
bij TBD waartoe het AB van Regio Twente eerder had besloten.  
Het profiel van de functie wordt voor een reactie aan de leden van het 
bestuur gestuurd. 
Kennis genomen wordt van de mededeling van de voorzitter, dat overleg 
met de Belastingdienst gaande is of er een BTW-plicht voor TBD is 
wanneer zij de middelen voor de functie doorsluist naar het 
Recreatieschap Twente. Als er (naar verwachting) een BTW-vrijstelling 
komt wordt de vacature opengesteld. Anders wordt eerst naar een andere 
constructie gezocht. 

 
 
7 

 

Vaststelling begroting 2022 

 

 
Programmabegroting 2022 vast te 
stellen 
 

 
Conform besloten. 

 
 
8 

 

Vaststellen vergaderfrequentie en 

vergaderlocatie 

 

 

 
Frequentie: 
De voorzitter stelt voor minimaal 3 
keer per jaar te vergaderen: 
-april: ontwerpbegroting (t.b.v. 

toezending aan raden);  

 
Met de voorstellen van de voorzitter wordt ingestemd. Afgesproken wordt 
de eerstvolgende vergadering te houden bij de gemeente Almelo. De 
gemeente Hengelo stelt zich beschikbaar voor het houden van een fysieke 
bijeenkomst volgens de geldende coronamaatregelen. 
 
Van de mededeling van de voorzitter over het portefeuiielhoudersoverleg 
VTE wordt kennis genomen. 
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    -eind juni/begin juli: vaststellen 

jaarstukken en begroting;  

-december: vaststellen subsidie 

Twente Marketing);  

en verder indien nodig, bijvoorbeeld 

themabijeenkomsten. 

Locatie 

De voorzitter stelt voor rouleren per 

gemeente voor openbare 

vergaderringen met eventueel 

aansluitend een bezoek/evenement. 

Hij nodigt gemeenten uit zich 

hiervoor te kandideren. 

Themabijeenkomsten kunnen ook 

op de parken worden gehouden. 

Portefeuillehoudersoverleg VTE 

De voorzitter wijst erop dat dit 

overleg is opgeheven in het kader 

van de ontvlechting van Regio 

Twente. Het beleid op het gebied 

van VTE is geen taak van het 

Recreatieschap Twente. Indien er 

behoefte blijft aan overleg op dit 

gebied dient dit te worden geregeld 

overeenkomstig hetgeen is 

vastgelegd in de 
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    Bestuursovereenkomst 

Sociaaleconomische 

Structuurversterking Twente (BOK 

SES Twente). 

C- Ter informatie 

 
1 
 
 

 
Tussenrapportage Twente Marketing 2021 

 

 
Kennisnemen van: 

1. Het behalen van de 
hoofddoelstellingen 
(groeidoelstellingen 2016) in 
2021 is niet realistisch 

2. Het behalen van de 
gestelde target m.b.t. de 
zakelijke markt lijkt in 2021 
niet realistisch. 

3. Er is een gat ontstaan door 
de nog niet ingevulde 
functie van Beleidsadviseur 
VTE als gevolg van de 
reorganisatie van Regio 
Twente.  

 
Conform besloten. 

D – Rondvraag en sluiting  

1. 
 

 

 
 

Vanuit het bestuur wordt de ambtelijke organisatie gecomplimenteerd met 
de goede voorbereiding van de vergadering en wordt tevredenheid geuit 
over de efficiënte wijze waarop de vergadering mede daardoor verlopen is. 
 
De voorzitter deelt mee, dat: 

1. Met de Twente Board is afgesproken om het komende jaar over 
aangelegenheden m.b.t. VTE die in de Twente Board aan de orde 
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    komen een overleg te houden van de voorzitter, plaatsvervangend 
voorzitter en directeur-secretaris van het Recreatieschap Twente, 
de portefeuillehouder VTE van de Twente Board en de directeur 
van Twente Board Development.  

2. Er gewerkt wordt aan de in de Regeling Recreatieschap Twente 
voorgeschreven uittredingsregeling en dat een voorstel wordt 
geagendeerd voor de eind juni/begin juli te houden vergadering.  

Van het vorenstaande wordt kennis genomen. 
 
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering om 10.40 uur. 
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Advies nota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 20 april 2022 Agendapunt  

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel.  Bedrijfsvoering, P. Wolters (06-21834719) 

Onderwerp  
Programmabegroting 2023 
 
Voorstel 
De concept programmabegroting 2023 vast te stellen en voor een zienswijze te sturen aan de 
gemeenteraden. 
 
Inleiding 
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is de procedure voor het vaststellen van de begroting 
voor het nieuwe jaar vastgelegd. In het kader daarvan treft u hierbij de concept-programmabegroting 
2023 aan. 
 
Beoogd effect 
De raden in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen voordat tot vaststelling wordt 
overgegaan. 
 
Argumenten 
1.1. Wettelijk is bepaald dat het concept acht weken voor vaststelling aan de raden dient te worden 

voorgelegd 
Dit is bepaald in artikel 35 van de Wgr. De vaststelling is voorzien in uw vergadering van 6 juli 2022. 
Dit is na deze periode van acht weken. De raden hebben de mogelijkheid een zienswijze bij uw 
bestuur in te dienen. 
 
Kanttekening 
N.v.t. 
 
Kosten, baten , dekking 
Zie concept-programmabegroting 2023. 
 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Vervolg 

1. De concept-programmabegroting 2023 wordt na 20 april 2022 verstuurd naar de 
gemeenteraden, om hun de gelegenheid te bieden tot het indienen van zienswijzen alvorens 
de behandeling in het bestuur op 6 juli 2022 plaatsvindt. 

2. Antwoorden op de eventuele zienswijzen door de gemeenten worden geagendeerd voor uw 

vergadering van 6 juli 2022. 
Bijlage(n) 
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Voorwoord 

◄Inhoudsopgave 

     

 

                       
      
 
 
 

 

Voorwoord 
 

Voor u ligt de tweede begroting van het Recreatieschap Twente. In de afgelopen jaren is hard gewerkt 
aan de transitie van Regio Twente onder de noemer “Twente Vooruit’, versterking regionale 
samenwerking door focus en eenvoud. In het kader van deze transitie is op 27 januari 2021 in het 
algemeen bestuur van Regio Twente besloten voor het onderdeel Recreatieve Voorzieningen een 
aparte rechtspersoon op te richten, de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Recreatieschap Twente. Met 

toestemming van de raden hebben alle colleges van burgemeester en wethouders de Regeling 
Recreatieschap Twente vastgesteld, die op 1 januari 2022 in werking is getreden.  

 
Op 12 januari 2022 is het nieuwe bestuur geïnstalleerd en is uit hun midden de voorzitter gekozen. 
Tevens zijn de directeur en plaatsvervangend directeur benoemd waardoor de organisatie een start 
heeft kunnen maken. 
 
De nu voorliggende Begroting 2023 voor het Recreatieschap wijkt inhoudelijk niet af van de 

programmabegroting. 
 
De bedrijfsvoering van het recreatieschap wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) Samen Twente waarmee een dienst verlenings overeenkomst (DVO) is gesloten. Door de 
duidelijke DVO met de GR Samen Twente een separate administratie, blijft er een heldere en 
transparante scheiding tussen de financiën van het Recreatieschap Twente en de GR Samen Twente. 
 

Met de nieuwe bedrijfsvoerings-GR zal de bestuurlijke focus scherper dan voorheen liggen op de taken 
binnen het Recreatieschap. Deze taken zijn  

o Exploitatie en beheer van de recreatieparken Hulsbeek (Oldenzaal), Rutbeek (Enschede) en 
Lageveld (Wierden).  

o Onderhoud van 380 km recreatieve Twentse fietspaden. 
o Ontwikkeling, beheer en onderhoud van ruim 10.000 km aan routes voor fietsen, wandelen, 

mountainbiken, paardrijden en auto’s door Routenetwerken Twente. 

o Toeristische promotie en Marketing. 
 
Als Recreatieschap zijn we trots om te mogen werken aan prachtige recreatie mogelijkheden waarvan 
zowel de inwoner van Twente als de toerist kan genieten, beleven en bewegen. De parken, fietspaden 
en routes leveren daarnaast direct en indirect een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de 
leefbaarheid, gezondheid, natuurbeleving en vrijetijdsbesteding van de Twentse inwoners. 

 

 
 
 
 

Jan Kloots 
Secretaris / directeur Recreatieschap Twente a.i. 
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1. Financiële Samenvatting 
 
Overzicht van baten en lasten 2023 en gemeentelijke bijdrage 

Het overzicht van baten en lasten, de financiële uitgangs- en aandachtspunten bij de begroting 2023 
en de meerjarenraming 2024-2026 vormen samen het deel van de financiële programmabegroting. 
Onderstaand een samenvatting van het overzicht van baten en lasten inclusief taakvelden voor het 
jaar 2023. 
 
 

  
Tabel 1 Overzicht van baten en lasten en gemeentelijke bijdrage 2023 inclusief taakvelden 

Programma (bedragen in €) Code Taakveld Lasten Baten Gem. bijdrage

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.853.210    1.258.314    1.594.896         

3.1 Economische ontwikkeling 651.679       -               651.679            

0.4 Overhead 736.121       -               736.121            

Totaal 4.241.009   1.258.314   2.982.695        

4.241.009   1.258.314   2.982.695        

-               -               -                    

Algemene dekkingsmiddelen (gemeentelijke bijdrage) 4.241.009   1.258.314   2.982.695        

-              -              -                   

Recreatieschap Twente

Totaal saldo van baten en lasten

Resultaat
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2. Inleiding en leeswijzer 
 
De programmabegroting 

De programmabegroting omvat het geheel van taken en activiteiten van Recreatieschap Twente. Ze 
heeft een kader stellende functie: ze wijst gelden toe aan programma’s en autoriseert de besteding van 
die gelden. Op deze wijze ondersteunt ze het bestuur bij de uitvoering van zijn controlerende en kader 
stellende taak en het budgetrecht. 
 
Zowel de begroting als de jaarstukken zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) in de vier onderstaande onderdelen verdeeld: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Leeswijzer 
Deze leeswijzer maakt u wegwijs in de programmabegroting.  
 
In de inleidende hoofdstukken 1 en 2 staat de samenvatting aangevuld met de inhoud en 

achtergronden van de programmabegroting. Vanaf hoofdstuk 3 treft u de beleidsbegroting aan. Vanaf 
hoofdstuk 13 wordt inzicht gegeven in de financiële begroting.   
 
Beleidsbegroting 
De beleidsbegroting omvat programma’s, samenhangende sub programma’s en paragrafen. In de 
programma’s en sub programma’s wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten en de manier 

waarop Recreatieschap Twente die effecten wil realiseren. Dit gebeurt aan de hand van de, door BBV 
verplichte, volgens de drie W-vragen:  
1. Wat willen we bereiken?  
2. Waarmee/hoe gaan we dit doen?  
3. Wat gaat het kosten (overzicht baten en lasten)?  

 
De eerste vraag betreft het beoogde maatschappelijke effect, dat kan worden vertaald in één of 

meerdere algemene beleidsdoelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma. De tweede vraag 
gaat in op activiteiten in termen van de ‘output-/outcome gegevens’ die nodig zijn voor het bereiken 
van het beoogde maatschappelijke effect. Dit wordt beschreven in de sub programma’s die bij het 
betreffende programma horen, of in het programma zelf als geen sub programma’s aanwezig zijn. De 
derde vraag heeft betrekking op de baten en lasten die aan het programma, respectievelijk het sub 
programma, worden toegewezen om de gewenste effecten te bereiken. 
 

De paragrafen van de programmabegroting geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten, 
vanuit een bepaald perspectief. Het gaat daarbij om onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in 
de financiële positie van Recreatieschap Twente. Dit betreft weerstandsvermogen en risicobeheersing, 

onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, financiering en rechtmatigheid. 
 
Financiële begroting 

Door vaststelling van deze begroting wordt het dagelijks bestuur geautoriseerd, tot het doen van 
uitgaven voor realisatie van de programma’s.        
 
 
 
 
 

 

Beleidsbegroting 1. Programmaplan Jaarverslag 1. Programmaverantwoording

2. Paragrafen 2. Paragrafen

Financiële 

begroting

3. Overzicht van baten en 

lasten en de toelichting Jaarrekening
3. Programmarekening

4. Uiteenzetting van de 

financiële positie en de 

toelichting

4. Balans

Begroting Jaarstukken
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Programmaplan 

3. Beleidsbegroting 
3.1 Programma Recreatieve Voorzieningen 
 

 
Inleiding 

Per 1 januari 2022 is Recreatieschap Twente verantwoordelijk voor de exploitatie van de 
recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. Daarnaast beheert en onderhoudt Recreatieschap 
Twente de recreatieve Twentse fietspaden en de diverse routesystemen voor fietsen, wandelen, 
mountainbiken, paardrijden en auto’s (inclusief alle informatielocaties). Deze voorzieningen zijn 
gericht op de Twentse inwoner en op de toerist en bieden volop gelegenheid tot ontspanning en 
beweging in een fraaie omgeving. Hierdoor dragen de parken, fietspaden en routes bij aan een gezond 
en vitaal Twente. Daarnaast vormen met name het netwerk van de fietspaden en de kwalitatief hoog 

aangeschreven routesystemen in Twente voor de toerist een belangrijk criterium om Twente te kiezen 
voor een (korte) vakantiebestemming.  

 
Belangrijke ontwikkelingen waarmee Recreatieve Voorzieningen te maken heeft zijn: 

• Financiële taakstelling ten aanzien van het rendement van de recreatieparken en de sterk 
stijgende kosten van beheer en onderhoud. 

• Het risico van het aanhouden of opnieuw oplaaien van de coronapandemie, waardoor 
evenementen op de parken opnieuw niet doorgaan, ondernemingen op de parken moeten 
sluiten, extra handhaving dient plaats te vinden en extra onderhoud als gevolg van sterk 
toegenomen gebruik van de parken, routes en fietspaden. 

• Grote noodzaak tot permanente doorontwikkeling van routes voor met name wandelen en 
fietsen i.v.m. de "concurrentie" met andere gebieden . Overigens blijkt de bekendheid van 
Twente wel toe te nemen. 

• Fors toegenomen areaal aan routes en daarmee toename van het onderhoud. 
• Sterke toename van het aantal juridische procedures bij de mountainbikeroutes. Deze door 

derden aangespannen procedures hebben betrekking op de bescherming van natuur of 
diersoorten of aansprakelijkheidstellingen bij ongevallen met mountainbikers.  

 

 Speerpunten  
Naast de reguliere exploitatie en het beheer zijn de speerpunten voor de komende jaren: 

 
• Het op niveau houden van de routenetwerken voor fietsen, wandelen, paardrijden en 

mountainbiken en het zorgdragen voor een efficiënt beheer en een verbeterde digitale 
bereikbaarheid van de routes. Daarbij, voor zover mogelijk, gebruik maken van subsidies van 
derden en de samenwerking met de andere routebureaus in Overijssel en de 
Marketingorganisaties verstevigen. Daarnaast aanpassing van routes als gevolg van 

natuurbelangen.  
• Conform het huidige beleid streven naar meer en breder gebruik van de recreatieparken 

(toename maatschappelijk rendement) en naar een verdere verbetering van de exploitatie van 
de recreatieparken. Dit uit te voeren door het huidige stringente bezuinigingsbeleid te 
handhaven en daarnaast te zorgen voor extra inkomsten uit pacht, activiteiten, evenementen 
en parkeren.  

 

Kaderstellende beleidsnota’s 

Beleidsnota Vastgesteld door Datum vaststelling 

KplusV: onderzoek inzake de toekomst van de 
recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. 

Parken worden door Regio Twente  geëxploiteerd 
(d.w.z. geen overdracht naar de markt) met daarbij 
een scherpe financiële taakstelling. 

Algemeen bestuur 
Regio Twente 

12 november 2014 

Adviezen visitatiecommissie Regioraad Regioraad Regio 
Twente 

3 juli 2013 

Rendementsverbetering recreatieparken Regio 
Twente 

Dagelijks bestuur 
Regio Twente 

december 2011 

 

Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in  Bestuur Recreatieschap Twente 
Programmamanager ing. J. Kloots 
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Werkzaamheden 
 

Wat willen we bereiken? 
1. Stimuleren van een veilig en zo intensief mogelijk gebruik van de recreatieparken en het 

verbeteren van het financiële rendement van de recreatieparken. 
2. Stimuleren van een veilig en zo intensief gebruik van de toeristische routenetwerken, te 

weten het wandel-, fiets-, paardrijd- MTB-netwerken, alsmede de recreatieve fietspaden. 
 

Hoe gaan we dit doen? 
 
Recreatieparken 

 
Recreatieschap Twente streeft naar meer bezoek aan de parken door deze voortdurend 
aantrekkelijker te maken voor het publiek en voert hiervoor nieuwe projecten en verbeteringen uit. 
Ook ligt de focus op een verdere verlaging van de uitgaven van de beheerkosten en een toename 
van de inkomsten (verbetering rendement). Hierbij worden alle mogelijkheden onderzocht en benut 

om er voor te zorgen dat het stopzetten van de provinciale exploitatiesubsidie (met een afkoopsom 
om het hierdoor ontstane exploitatietekort af te dekken) niet leidt tot verhoging van de 

gemeentelijke bijdrage aan de recreatieve infrastructuur. Probleempunt daarbij is wel, dat de 
budgetten voor beheer en onderhoud sterk onder druk staan door de stijgende kosten van inhuur 
en werkzaamheden/materialen. Ook zal het onverhoopt nog langer aanhouden van de 
coronapandemie leiden tot extra kosten en minder inkomsten. 
 
De verhoging van de inkomsten geschiedt door meer evenementen op de parken te (laten) 

organiseren en door de vestiging van nieuwe bedrijven/pachters. In het oog springende 
werkzaamheden/ projecten voor 2023 zijn: 
 

• Afronden van de planologische procedure (door derden) van het bungalowterrein op het 
Rutbeek en zo mogelijk de start van de aanleg; dit project ligt overigens door de landelijke 
stikstofdiscussie al enige tijd stil. 

• Realiseren van werkzaamheden ten behoeve van nieuwe pachters (o.a. Skydive op het 

Hulsbeek, camperparkeerplaats op het Lageveld) 

• Binnenhalen van nieuwe pachters op het Hulsbeek, het Lageveld en het Rutbeek en 
meewerken aan de doorontwikkeling van de bedrijven op deze parken; laten 
herontwikkelen van het paviljoen Rutbeek door een ondernemer.  

• Binnenhalen van extra evenementen, zo mogelijk in of direct aan het water; 
• Versterking samenwerking met/aanjagen van initiatieven van scholen en verenigingen 

(vergroten maatschappelijk rendement) 

• Benutten van het Lageveld als proeftuin voor civieltechnische oplossingen, uiteraard mits dit 
niet ten koste gaat van de dagrecreatieve functie  

• Diverse projecten op de parken om deze aantrekkelijk te houden voor publiek, bv. sport- en 
speelvoorzieningen 

• Samenwerken met gemeenten op het vlak van toezicht bij de recreatieparken 
• Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan parken, routes en recreatieve fietspaden.  

• Uitvoering onderhoudswerkzaamheden door medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt 
• Stimuleren van de verkoop van parkeerpassen 

 
 

Routenetwerken 
 
Getracht wordt de routes voortdurend aan te passen en deze steeds aantrekkelijker te maken voor 

het publiek. Hierbij ook letten op de veiligheids- en natuuraspecten. In dit kader periodieke 
inspecties van de routes i.v.m. verzekeringsvoorwaarden. Ook wordt een goed en adequaat beheer 
gevoerd en zal de website voortdurend worden bijgehouden i.v.m. een goede digitale 
bereikbaarheid. Tevens zorgdragen voor goed kaartmateriaal. 
Voor de kosten van de doorontwikkeling en het beheer van de routes proberen externe subsidies te 
verwerven en daarnaast participeren in landelijk onderzoek naar de mogelijkheden van inkomsten 
voor Routebureaus (bv vignetten voor mountainbikeroutes). Tevens is de samenwerking van de 

Overijsselse routebureaus geïntensiveerd.  
Bij deze samenwerking wordt het Twentse voorbeeld gevolgd. Deze intensieve samenwerking 
vergroot ook de kans op subsidies/bijdragen.  
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Overzicht van baten en lasten 
 

   
Recreatieve Voorzieningen 
(bedragen in €) 

Baten Lasten Saldo 

Het Hulsbeek 483.502 614.522 131.020 

Het Rutbeek 369.858 564.533 194.674 

Het Lageveld 150.775 352.084 201.309 

Fietspaden 22.500 465.850 443.349 

Routenetwerken 75.000 622.092 547.092 

Beleid en strategie 156.678 234.129 77.451 

PIOFJACH-overhead 0 573.691 573.691 

Ondersteuning en leiding 0 162.429 162.429 

Totaal (gemeentelijke bijdrage) 1.258.314 3.589.330 2.331.016 

 
Taakstelling 
In het saldo van Recreatieve Voorzieningen is een nog resterende taakstelling verwerkt van afgerond   
€ 157.000. In 2021 is de begroting van Recreatieve Voorzieningen verder geactualiseerd aan zowel de 

lasten als de baten kant met raming van aanvullingen op het gebied van erfpacht- en 

parkeerinkomsten. Met de aanvullende baten op het gebied van parkeerinkomsten is vanaf 2021 de 
resterende taakstelling van € 237.000 verlaagd met € 80.000 naar een nog in te vullen taakstelling 
van bijna € 157.000 structureel. In 2013 heeft de Provincie Overijssel de jaarlijkse 
onderhoudsbijdrage afgekocht. Deze afkoopsom is gereserveerd. In verband met het vervallen van de 
jaarlijkse bijdrage moest Recreatieve Voorzieningen initieel totaal € 603.885 bezuinigen. De afspraak 
met het algemeen bestuur is dat voor zover deze taakstelling niet wordt gerealiseerd, deze onttrokken 
wordt aan de hiervoor ingestelde reserve Provinciale bijdrage. Maatregelen om te komen tot 

structurele invulling van de taakstelling zijn het verder verhogen van de parkeerinkomsten op de drie 
recreatieparken alsmede inkomsten uit evenementen en de verwachte erfpacht opbrengsten naar 
aanleiding van het te realiseren bungalow park op Het Rutbeek.  
 
  

Bij het beheer van de fietspaden en de routes wordt de samenwerking met gemeenten en met de 

andere, relevante partijen waar mogelijk geïntensiveerd. Kansen op het vlak van inzet van 
personen ’met afstand tot de arbeidsmarkt’ uit de diverse gemeenten worden ook bij 
Routenetwerken zoveel als mogelijk benut 
 
 

Indicatoren Huidig niveau 
2022 

Ambitie niveau 
2023 

 

1. Nog nader te bepalen - - 
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3.2 Programma Vrije tijdseconomie 

 

 

 

 
Wat gaat het kosten? 

Vrije tijdseconomie (Bedragen in €) Baten Lasten Saldo 

Vrije tijdseconomie (subsidie Marketing Oost) 0 651.679 651.679 

Gemeentelijke bijdrage 0 651.679 651.679 

 
De subsidie is gebaseerd op besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur van Regio 
Twente op 27 september 2017. Hierbij is besloten tot een subsidie van € 1,- per inwoner welke zal 

worden geïndexeerd met het toe te passen percentage prijscompensatie voor verbonden partijen, 
zoals afgegeven door de Twentse gemeenten. Deze indexatie zal met ingang van het begrotingsjaar 
2023 worden toegepast. 
 
 
 

  

Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in  Bestuur Recreatieschap Twente 
Programmamanager ing. J. Kloots 

Wat willen we bereiken? 

Een regio met een sterke vrijetijdseconomie.  
 
Hiervoor hebben we samen met Twente Board en Marketing Oost de volgende doelstelling 
geformuleerd:  
 
“Het versterken van de Twentse economie, waar de vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel van 
is. Het marketingcommunicatieplan draagt hiertoe bij en heeft als doel het aantal toeristen en de 

toeristische bestedingen in Twente te verhogen.” 

Hoe gaan we dit doen? 
 
“Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijke en bewuste bestemming voor (toekomstige) bezoekers, 

bewoners en talenten (human capital). Dit wordt gedaan vanuit de kracht van de vrijetijdseconomie 
door de inzet van vier speerpunten: smart data (voorheen borging), integraal gebiedsontwikkeling 
en management (voorheen binding), het aanjagen van aanbodontwikkeling (voorheen binding) en 
bestemmingsvermarkting (voorheen branding). Het plan maakt onderscheid tussen de nationale en 

de internationale markt volgens het leefstijlenmodel. De activiteiten en producten zijn beschreven 
en de kosten zijn begroot”.  

 
Bovenstaande tekst maakt ook integraal onderdeel uit van de subsidie aanvraag van Marketing Oost. 
Een subsidie die door Recreatieschap Twente, na positief advies vanuit Twente Board, zal worden 
verstrekt en beheerd. 
 

 
Kaderstellende beleidsnota’s 

Beleidsnota Vastgesteld door Datum vaststelling 

Wij zijn Twente – visie Vrijetijdseconomie PHO VTE December 2015 

Programma Gastvrij Overijssel 2020-2023 Gastvrij Overijssel Maart 2016 

Marketing Visie Toerisme Twente 2022 Gastvrij Twente  Oktober 2017 
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3.3 Totaal overzicht baten en lasten Recreatieschap Twente 

 

Recreatieschap Twente (bedragen 

in €) 
Baten Lasten Saldo 

Recreatieve voorzieningen 1.258.314 3.589.330 2.331.016 

Vrije tijdseconomie (subsidie 
Marketing Oost) 

0 651.679 651.679 

Totaal (Gemeentelijke bijdrage) 1.258.314 4.241.009 2.982.695 

 

3.4 Beleidsindicatoren BBV 
Hieronder treft u een overzicht aan van de verplichte beleidsindicatoren. Aangezien het 
Recreatieschap Twente start per 1-1-2022 zijn er geen indicatoren van eerdere jaren beschikbaar. 

 

Indicator 2022 2023 

Formatie     

FTE per 1.000 inwoners 0,02 0,02 

Apparaatskosten     

Kosten per inwoner  €         3,20   €         3,47  

Externe inhuur     

Kosten als % van totale loonsom plus kosten inhuur externen 31,68% 32,65% 

Overhead     

% van totale lasten 18,88% 17,36% 

Tabel 2 Beleidsindicatoren 

3.5 Overzicht van de kosten van overhead 
Het is wettelijke voorgeschreven dat de overhead apart wordt gepresenteerd. Deze wordt inzichtelijk 
gemaakt door deze centraal te begroten op taakveld 0.4. Overhead bevat alle kosten die 

samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Wij 
onderscheiden in de overhead twee categorieën: 

 
1. Generieke overhead. Dit is de indirecte overhead. Met andere woorden, alle kosten van de 

ondersteunende taken binnen de zogenaamde PIOFJACH-functies. 
2. Specifieke overhead. Dit is de directe overhead. Met andere woorden, dit is de 

programmaoverhead en betreft alle kosten van leidinggevende en ondersteunende functies die 

binnen de programma’s zijn georganiseerd.  
 

Omschrijving (bedragen in €) Baten Lasten  Saldo 

Generieke overhead (PIOFJACH overhead)                   -            573.691            573.691  

Specifieke overhead (Programma overhead)                  -            162.429            162.429  

 Totaal                   -           736.121           736.121  

 
 

3.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
Onderstaand geven we inzicht in de algemene dekkingsmiddelen (gesaldeerd: lasten en baten). 

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen in €) Begroting 2023 

Gemeentelijke bijdrage 2.982.695 

Treasury 0 

Totaal 2.982.695 
Tabel 3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
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4. Specificatie baten en lasten 
 

 
Figuur 1 Specificatie herkomst van de baten 

Baten (waar komen de inkomsten vandaan?) Bedrag (in €) 

Gemeentelijke bijdrage 2.982.695 

Evenementen/festivals (overige opbrengsten) 267.143 

Parkeeropbrengsten 465.892 

Huur- en erfpachtopbrengsten 302.671 

Rijks- en gem. bijdr. projecten/coalities 30.000 

Taakstellingen (voor zover niet gerealiseerd, dan uit de provinciale 
reserve) 

156.678 

Overige inkomsten 35.929 

Eindtotaal 4.241.009 

  

1%

4%

70%

1%

7%

6%

11%

Totale Baten
Overige inkomsten

Taakstellingen

Gemeentelijke bijdrage

Rijks- en gem. bijdr.

projecten/coalities

Huur- en erfpacht

opbrengsten

Overige opbrengsten

Parkeergelden
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Figuur 2 Specificatie besteding lasten 

Lasten (waar wordt er geld aan uitgegeven?) Bedrag (in €) 

Salarissen 1.367.196 

Inhuur en tijdelijk 786.961 

Subsidies en overdrachten 662.679 

Onderhoudskosten 450.109 

Afschrijvingen 463.000 

Gebouwen, terreinen en voertuigen 240.695 

Overige Kosten 94.277 

Dotatie voorzieningen 107.480 

Verzekeringen 44.184 

ICT en automatisering 24.428 

Eindtotaal  4.241.009 

 
 
 
 
 
 
  

16%

32%

18%

6%2%

1%
11%

1%

11%

2%

Totale Lasten
Subsidies en overdrachten

Salarissen

Inhuur en tijdelijk

Gebouwen, terreinen en

voertuigen

Overige Kosten

ICT en automatisering

Afschrijvingen

Verzekeringen

Onderhoudskosten

Dotatie voorzieningen
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Financiële begroting 

5. Paragrafen 
 
De programmabegroting bevat de volgende paragrafen: 

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
2. Onderhoud kapitaalgoederen 
3. Bedrijfsvoering 

4. Verbonden partijen 
5. Financiering 
 
Het bestuur stelt voor het begrotingsjaar 2023 kaders vast om zijn controlerende kader stellende taak en het budgetrecht uit te kunnen voeren. Deze 

paragrafen vormen gezamenlijk dat instrument. Ze geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting vanuit een bepaald 
perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Deze aspecten kunnen grote 
financiële gevolgen hebben en daardoor de realisatie van de programma’s beïnvloeden.  
 

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Kader risicomanagement  
De wetgeving en het beleid van Recreatieschap Twente voor het weerstandsvermogen zijn vastgelegd in: 

• Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV art. 9, 11 en 26); 

• De financiële verordening Regio Twente; 
• De “Nota van risicomanagement tot reserves en voorzieningen”. 

 
Weerstandsvermogen 
 
Berekening ratio weerstandsvermogen 
Om het weerstandsvermogen te berekenen, dient de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet te worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit.  

 
Beschikbare weerstandscapaciteit (A) 
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt afgerond € 0,1 mln. en bestaat uit  bestemmingsreserves. Bij veel overheidsorganisaties is sprake van 
‘beklemde’ bestemmingsreserves. Deze worden gecorrigeerd op de weerstandscapaciteit. Als ‘beklemde’ reserves niet als beschikbare 
weerstandscapaciteit worden gezien is dit van invloed op de weerstandsratio. Bij Recreatieschap Twente zijn enkele bestemmingsreserves als ‘beklemd’ 
geoormerkt. Deze bestemmingsreserves komen vanuit de voormalig Regio Twente en worden niet meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit. 

Hieronder treft u overzicht van alle reserves en wordt inzichtelijk gemaakt welke reserves onderdeel vormen van de beschikbare weerstandscapaciteit.  
  

https://extranet.regiotwente.nl/images/Extranet/Ambtelijke_en_Bestuurlijke_Overleggen/Bestuurlijk_overleg_Portefeuillehoudersoverleggen/Algemeen_Bestuur/2018/20181031/AP_6_Bijlage_1_concept_financiele_verordening_2018.pdf
https://extranet.regiotwente.nl/images/Extranet/Ambtelijke_en_Bestuurlijke_Overleggen/Bestuurlijk_overleg_Portefeuillehoudersoverleggen/Algemeen_Bestuur/2018/20180307/11_Bijlage_1_Nota_van_risicomanagement_tot_reserves_en_voorzieningen.pdf
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Omschrijving (bedragen in €) 
Verwacht saldo 

2023 
Onderdeel van 
weerstandscapaciteit 

Reserve vervanging en vernieuwing 56.160 Ja 

Reserve werkplaats HB 59.143 Nee, beklemd 

Reserve toiletgebouw RB 19.571 Nee, beklemd 

Reserve stimulering Recreatie & Toerisme 19.180 Ja 

Reserve loods LV 40.721 Nee, beklemd 

Provinciale reserve recreatieve voorzieningen 545.704 Nee, beklemd 

Totaal reserves 740.479   
Tabel 4 Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit 

Samengevat komt het totaal aan beschikbare weerstandscapaciteit (niet zijnde beklemd) neer op: 

Recreatieschap Twente (bedragen in €) Weerstandscapaciteit 

Egalisatie reserves (niet zijnde beklemd) 75.340 

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 75.340 

 
Benodigde weerstandscapaciteit (B) 

De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt afgerond in totaal € 78.000 en wordt bepaald door het inventariseren van risico’s. Hieronder treft u een 
specificatie van de door Recreatieschap Twente geïnventariseerde risico’s inclusief kans bepaling en financieel gevolg (impact). De kans impact analyse 
geldt conform de “Nota van risicomanagement tot reserves en voorzieningen” niet voor investeringen. 
 

Omschrijving risico 
 Risicowaarde 

(Kans X Impact)  
 Kans  Impact 

        

Recreatieschap Twente 

Het risico dat meer kosten worden gemaakt door inhuur van gespecialiseerde 
bedrijven i.p.v. vrijwilligers 

 €             26.250  Waarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000 

Onderhoudswerkzaamheden door derden i.v.m. wegvallen vrijwilligers   €             26.250  Waarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000 

Inhuren medewerk(st)ers bij wegvallen/vertrek personeel (door krappe 
arbeidsmarkt) 

 €                    -    Waarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000 

Inhuren medewerk(st)ers bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid (ziekte/ongeval)  €                    -    Zeer onwaarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000 

Het risico op verminderde inkomsten door derving erfpacht- exploitatierechten 
(huren) 

 €                    -    Zeer onwaarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000 

Het risico op verminderde inkomsten uit evenementen  €                    -    Onwaarschijnlijk € 50.000 <> € 100.000 

https://extranet.regiotwente.nl/images/Extranet/Ambtelijke_en_Bestuurlijke_Overleggen/Bestuurlijk_overleg_Portefeuillehoudersoverleggen/Algemeen_Bestuur/2018/20180307/11_Bijlage_1_Nota_van_risicomanagement_tot_reserves_en_voorzieningen.pdf


Programmabegroting 2023 

 
    

 
  

     15 
     

◄Inhoudsopgave 

15 

Financiële begroting 

Het risico op verminderde inkomsten uit parkeergelden agv weer  €                    -    Zeer onwaarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000 

Het risico op verminderde inkomsten uit parkeergelden waterziektes  €                    -    Onwaarschijnlijk € 50.000 <> € 100.000 

Het risico op stormschade houtopstand recreatieparken  €             26.250  Waarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000 

Kosten i.v.m. (nieuwe) coronapandemie  €                    -    Zeer onwaarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000 

Het risico op inbraak  €                    -    Zeer onwaarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000 

Het risico op vandalisme  €                    -    Waarschijnlijk € 25.000 <> € 50.000 

Totaal omvang risico's  €           78.750      
Tabel 5 Samenvattend overzicht geïnventariseerde risico's. 

 
Samenvattend overzicht beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde weerstandscapaciteit: 

  Risicowaarde (Kans X Impact) Verwacht saldo per begin 2023 Ratio 

Weerstandsvermogen 

Recreatieschap Twente 78.750 75.340 0,96 

Totaal 78.750 75.340 0,96 
Tabel 6 Ratio weerstandsvermogen 

Als we dit doen, dan komen we uit op een ratio van 0,96. De ratio bevindt zich hiermee binnen de door het algemeen bestuur van Regio Twente (en 
vooralsnog door Recreatieschap Twente overgenomen) vastgestelde norm van 0,8 – 1,0. 
 
Financiële Kengetallen 
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ook een set aan verplichte financiële kengetallen wordt opgenomen. 
 
Solvabiliteit 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Recreatieschap Twente in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio 
wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige 
bestemmingsreserves en het resultaat uit het overzicht baten en lasten. Met het kengetal solvabiliteit wordt beoordeeld in hoeverre het bezit op de 
linkerzijde van de balans schuldenvrij is.  

 

Financiele kengetallen Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 
Raming 

2026 

Solvabiliteitsratio 18% 19% 17% 18% 
 

 
Een veilige marge van de solvabiliteit is volgens de signaleringswaarden een percentage tussen 20% - 50%. Recreatieschap Twente kent derhalve dan 
ook een marge welke lager is dan de ondergrens. 
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Netto schuldquote 
Dit ratio weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Recreatieschap Twente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een 
indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een laag percentage is veelal gunstig. Omdat bij leningen onzekerheid kan 
bestaan of ze allemaal worden terugbetaald wordt dit kengetal zowel berekend inclusief (gecorrigeerd) als exclusief de doorgeleende gelden.  Samen met 
de solvabiliteitsratio is de netto schuldquote het meest bepalend voor de financiële gezondheid.  

 

Financiele kengetallen Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 
Raming 

2026 

Netto schuldquote 82% 74% 82% 78% 
 
De netto schuldquote van Recreatieschap Twente laat zien dat de druk van rentelasten en de aflossingen op de exploitatie laag is. Volgens de 
signaleringswaarden zit dit percentage in de minst risicovolle klasse (<90%). De verwachting is dat er voor het overkopen van de materiele vaste activa 
van Samen Twente een langlopende geldlening afgesloten gaat worden.  
 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgeleend geld 

De netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgeleend geld blijft gelijk aan de ongecorrigeerde. Dit omdat bij het Recreatieschap geen sprake is van 

uitgeleend geld.  
 
Structurele exploitatieruimte 
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte Recreatieschap Twente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van 
de baten en structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.  
 

Financiële kengetallen 
Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 

Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0% 0% 
 
Bovenstaand figuur laat zien dat de structurele exploitatieruimte nihil is. Hieruit blijkt dat meerjarig de structurele lasten gedekt worden door de 

structurele baten, of door onttrekkingen uit reserves.  
 
Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen 
Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. De kengetallen zullen daarom altijd in samenhang moeten 
worden bezien. Daarnaast zegt een momentopname van een kengetal ook nog niet zo heel veel maar voor de beoordeling is het vooral van belang om de 
trendmatige ontwikkeling te volgen. In verband met de start in 2022 is dit nog niet goed mogelijk. De solvabiliteit zit binnen de veilige marges. Dit 
betekent dat de weerbaarheid van de organisatie om eigenhandig negatieve ontwikkelingen op te pakken afdoende is. De netto schuldquote zit in de 

minst risicovolle categorie en geeft aan dat de organisatie in staat zou moeten zijn om de schulden te kunnen betalen. De structurele exploitatieruimte 
laat zien dat de baten en lasten structureel in evenwicht zijn. Maar mocht dit evenwicht (tijdelijk) verstoord raken dan blijkt uit het lage weerstandsratio 
dat de organisatie dit maar beperkt zelf kan opvangen.  
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5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 
Recreatieschap Twente exploiteert de recreatieparken Het Hulsbeek, Het Rutbeek en Het Lageveld. Daarnaast onderhoudt het recreatieschap de 

recreatieve Twentse fietspaden en de diverse routenetwerken voor fietsen, wandelen, mountainbiken, paardrijden en auto’s. Deze voorzieningen zijn 
gericht op zowel de inwoner van Twente als op de toerist. Met name het netwerk van de fietspaden en de kwalitatief hoog aangeschreven routesystemen 
in Twente vormen voor de toerist een belangrijk criterium om Twente te kiezen voor een (korte) vakantiebestemming (Regio Twente, 2017). 
 
Als eigenaar en beheerder van de recreatieparken, de fietspaden en de Routenetwerken, heeft Recreatieschap Twente een algemene zorgplicht om haar 

kapitaalgoederen adequaat te beheren en te onderhouden. In dit beheerplan wordt invulling gegeven aan de wijze van beheer en onderhoud van alle 
kapitaalgoederen van de recreatieparken, de fietspaden en de Routenetwerken. Daarmee sluit Recreatieschap Twente aan bij de richtlijnen van het 

Besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV). Op basis van de huidige financiële situatie en de daarbij behorende beheerstrategieën c.q. 
kwaliteitsniveaus is een richtlijn voor de jaren 2023-2027 bepaald. Het BBV schrijft een beheertermijn voor van maximaal vijf jaar. 
 
Recreatieparken 
Recreatieschap Twente beheert de recreatieparken Het Hulsbeek (Oldenzaal), Het Rutbeek (Enschede) en Het Lageveld (Wierden)  en bezit een aantal 
bijbehorende bedrijfsgebouwen. Het gaat hierbij om beheercentra met bijbehorende schuren en loodsen. Tevens bezitten de parken allemaal meerdere 
toiletgebouwen. Daarnaast zijn op de parken nog een aantal panden in eigendom. Deze panden zijn veelal verhuurd. Tevens heeft het recreatieschap een 

aantal dienstwoningen in eigendom, die worden verhuurd aan de beheerders van de parken. De boekwaarde van het in deze kapitaalgoederen 
geïnvesteerd vermogen staat aangegeven en gespecificeerd op de balans. Eventuele verschillen in de boekwaarde en de waarde in het economisch 
verkeer (zo die al bekend is) worden aangemerkt als stille reserve.  
 
Beheerplan voor groot onderhoud 
Groot en klein onderhoud houdt het object in goede, oorspronkelijke staat en is dus niet van invloed op de vooraf bepaalde gebruiksduur 

(afschrijvingstermijn) van het object. Volgens het BBV mogen kosten van onderhoud daarom niet worden geactiveerd; lasten van klein onderhoud dienen 
in het jaar van uitvoering in de exploitatie te worden opgenomen en lasten van groot onderhoud worden in een voorziening gebracht. Indien een 
kapitaalgoed is afgeschreven, is er geen sprake van groot onderhoud maar van vervangingsinvestering (Commissie BBV, 2017). In dit beheerplan wordt 
daarom alleen het groot onderhoud van kapitaalgoederen beschreven. 

 
Het nieuwe beheerplan treedt in werking vanaf het begrotingsjaar 2023 voor de duur van vijf jaar. In aansluiting op de bepalingen zoals genoemd in het 
BBV art. 12 lid 1, worden de kapitaalgoederen in navolgende categorieën uiteengezet in separate beheerplannen:  

1. Groot onderhoud Groen; 
2. Groot onderhoud Verhardingen; 
3. Groot onderhoud Water; 
4. Groot onderhoud Terreinvoorzieningen; 
5. Groot onderhoud Gebouwen; 
6. Groot onderhoud Rioleringen; 
7. Groot onderhoud Werktuigen en wettelijke maatregelen. 

 
Het onderhoud van kapitaalgoederen van de recreatieparken, de fietspaden en de Routenetwerken, worden vanuit bovengenoemde categorieën in zeven 
voorzieningen ondergebracht. Vanwege het kleinschalige karakter van de kapitaalgoederen, worden deze zeven categorieën in separate paragrafen 
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specifiek belicht. In onderstaande figuur wordt de relatie (symbolisch) tussen de recreatieparken, de fietspaden en de Routenetwerken en de 

verschillende voorzieningen weergegeven, waarin te zien is dat de voorzieningen onlosmakelijk met de recreatieparken, de fietspaden en 
Routenetwerken verbonden zijn. 
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GO Groen      
GO Verhardingen      
GO Water      
GO Terreinvoorzieningen      
GO Gebouwen      
GO Rioleringen      
GO Werktuigen en wettelijke maatregelen      
 
 
 
Uit het beheerplan voorvloeiende financiële consequenties 

 

Voorziening Groot Onderhoud (VGO) Groen Verharding Water Terr. Voorz. Gebouwen Rioleringen Werkt. En Wett. Maatreg. Uitg. per jaar 

2023       -15.944              24.154    22.306            8.840          12.071            7.988                                33.490           92.905  

2024          9.300              15.385      9.193            3.133            1.022                 -                                  35.880           73.913  

2025        11.815              36.232    26.109          24.543          14.486                 -                                  34.698         147.883  

2026               -                 7.150           -            21.467          23.472                 -                                  30.085           82.174  

2027          3.726              16.956    21.395          19.395          18.400            9.742                                50.910         140.524  

Totaal         8.897  
                
99.877  79.003         77.378  

       
69.451         17.730                             185.063         537.399  

Jaarlijkse dotatie VGO          1.779              19.975    15.801          15.476          13.890            3.546                                37.013           107.480  
 
Om het groot onderhoud voor de komende 5 jaren te bekostigen wordt jaarlijks een gelijkblijvend bedrag  gestort in de hiervoor bestemde 

voorzieningen, de kosten worden hier rechtstreeks op in mindering gebracht. Ook in de begroting 2023 worden de gelijkblijvende bedragen toegevoegd 
aan de voorzieningen voor de bekostiging van het groot onderhoud.  
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5.3 Bedrijfsvoering 
 
Dienstverlening via Twente Samen 
De werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering (PIOFJACH) zullen middels een dienstverleningsovereenkomst worden uitgevoerd door Samen 
Twente. Waarbij het uitgangspunt is dat de huidige dienstverlening minimaal in stand blijft. Door de ondersteunende diensten niet te ontvlechten uit 
Samen Twente ontstaan er op dit vlak geen frictiekosten voor de Twentse gemeenten. Bovendien wordt de continuïteit van dienstverlening geborgd, 
evenals de kwaliteit en wordt de eventuele kwetsbaarheid door de omvang van Recreatieschap Twente voorkomen. Dit levert voordelen op voor deze 
nieuwe organisatie, Twente Samen maar ook voor de Twentse gemeenten.  

 
Rechtmatigheidsverantwoording 
Naar verwachting zal er in de jaarrekening van 2022 door het bestuur zelf een verantwoording afgelegd moeten worden over de rechtmatigheid van het 
gevoerde bestuur. De accountant beperkt zich dan tot een oordeel over de getrouwheid. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. Qua 
systematiek wordt zoveel mogelijk gesteund op die van Samen Twente.  
 

Beleidsnotities 
Aangezien Recreatieschap Twente nog geen eigen beleidsnota’s kent, zijn waar nodig de reeds vastgestelde nota’s van voormalig Regio Twente van 
toepassing; 
 

Beleidsnota Vastgesteld door Datum vaststelling 

Controleverordening en Controleprotocol Regio 
Twente 

Algemeen bestuur 6 maart 2020 

Financiële verordening Regio Twente Algemeen bestuur 31 oktober 2018 

Risicomanagement en weerstandsvermogen Algemeen bestuur 7 maart 2018 

Fraude beheerssystematiek en –analyse Regio 

Twente 

Algemeen bestuur 7 maart 2018 

Nota afschrijving en rente Algemeen bestuur 7 maart 2018 

Treasurystatuut Regio Twente Algemeen bestuur 11 november 2015 

Interne controleplan Regio Twente  Algemeen Bestuur 20 oktober 2014 

Organisatieverordening (waarin opgenomen 
financieel statuut) 

Algemeen bestuur 29 juni 2009 

Programmabegroting Algemeen bestuur Jaarlijks voor 15 april 
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Formatie 

Formatie 2023 Fte 

Recreatieve Voorzieningen 16,96 

Totaal 16,96 

 
5.4 Financiering 

 

Beleid 
De uitvoering van programma’s wordt mede ondersteund door de financieringsfunctie. Deze functie voorziet in de financieringsbehoefte bij de uitvoering 
van beleidstaken, door het zo nodig aantrekken van externe financieringsmiddelen, dan wel het beheren en uitzetten van gelden die daarvoor niet direct 
nodig zijn. Het beleid omtrent de treasuryfunctie wat voor het Recreatieschap gehanteerd wordt is vastgelegd in het door het algemeen bestuur van 
Regio Twente vastgestelde treasurystatuut. Gaandeweg zal voor het Recreatieschap een eigen treasurystatuut opgesteld worden, maar tot die tijd 
worden de kaders op dit vlak gehanteerd zoals deze onder de voormalige Regio Twente golden en nu nog steeds gelden.  

 
Uitgangpunten en ontwikkelingen 
Op het moment van opstellen van deze begroting wordt inzichtelijk gemaakt welke activa en passiva overgaan van het openbaar lichaam gezondheid 

naar het Recreatieschap. Duidelijk is dat het Recreatieschap het activa behorend aan de recreatieparken/fietspaden en routenetwerken zal over moeten 
kopen van het openbaar lichaam gezondheid. De investeringen van de recreatieve voorzieningen gedaan onder de vlag van Regio Twente zijn destijds 
gefinancierd op basis van de overtollige liquide middelen. Hiervoor zijn geen leningen aangetrokken. Binnen Regio Twente werd dus het principe 
gehanteerd van totaalfinanciering. De organisatie werd bij financieringsbehoefte beschouwd als één geheel. Hiermee werden de rentekosten 

geminimaliseerd en de risico’s hiervan beperkt. Het Recreatieschap heeft geen overtollige liquide middelen, totaalfinanciering is niet meer van 
toepassing. De organisatie zal voor investeringen dus zelf voortaan leningen moeten aantrekken. Het uitgangspunt hierbij is dat in principe de reguliere 
exploitatie uitgaven gedekt horen te worden uit de lopende banksaldi. Voor lopende terugkerende uitgaven zoals lonen en onderhoudskosten wordt dus 
niet geleend. Leningen zullen aangetrokken worden voor de financiering van de investeringen (die geactiveerd worden). Hieruit vloeit dan ook voort dat 
de omvang van de leningenportefeuille in basis niet groter zal zijn dan de totale omvang van de materiele vaste activa op balans (de gouden regel).  
 

Treasury bij het Recreatieschap 
Uit de bovenstaande toelichting kan afgeleid worden dat het onderdeel treasury belangrijk gaat worden voor het Recreatieschap, belangrijker dan het 
hiervoor was onder de vlag van Regio Twente. Dit komt omdat het Recreatieschap een kapitaal intensieve uitvoeringsorganisatie is gefocust op 1 taak, 
Twentse Recreatieve Voorzieningen en toeristische promotie. Er zijn dus geen overtollige middelen vanuit andere taken waardoor er voor de benodigde 
investeringen goed gekeken zal moeten worden naar de verwachte financieringsbehoefte. Dit zou moeten blijken uit de nog op te stellen 
liquiditeitsplanning van de investeringen. Er zal bij het aantrekken van langlopende leningen gezorgd moeten worden voor een spreiding van het 
renterisico en de leningenportefeuille zou een evenwichtig aflossingspatroon moeten kennen. Als overheidsinstelling heeft het Recreatieschap een goede 

toegang tot de kapitaalmarkt. We zullen aansluiting zoeken bij de sectorbanken BNG en NWB. 
 
Renteontwikkeling 

De rente op de geld- en kapitaalmarkt in Nederland is nog steeds erg laag ook al was er een kleine stijging omdat men dacht dat het coronavirus 
verslagen was. Ondertussen was de rente weer gedaald maar zodra de inflatie langdurig op een hoger niveau blijft zal de rente naar verwachting stijgen 
om dit effect te dempen. Voor kort geld (3-maands) is de rente al een lange tijd negatief en de verwachting voor 2023 is dat deze nog steeds negatief zal 

http://www.regiotwente.nl/images/website/organisatie/verordeningen/Treasurystatuut_Regio_Twente_2016.pdf
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blijven. De lange rente (10-jaars) op de staatsleningen is op dit moment licht positief (0,3%). Naar verwachting zal deze licht stijgen voor eind 2022 

door stijgende inflatie. Voor het overnemen van de activa van het Openbaar Lichaam Gezondheid zal het Recreatieschap in 2022 een langlopende lening 
aan moeten trekken. De renteverwachting hiervan is momenteel nog relatief gunstig waarbij de effecten zullen worden vertaald in een nota aan uw 
bestuur. 
 
Omslagrente 
In deze begroting is nog geen rekening gehouden met rentelasten (die waren er voorheen niet) van de nog aan te trekken langlopende lening. Daarom is 
er ook geen rekening gehouden met de omslagrente.  

 
Wettelijk kader 
De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Om 
vooral de financieringsrisico’s te beperken is in de Wet FIDO een tweetal instrumenten opgenomen, te weten de rente risiconorm en de kasgeldlimiet. 
Door de bepalingen van de Wet FIDO worden gemeenschappelijke regelingen verplicht alle geldelijke overschotten bij het Ministerie van Financiën te 
beleggen; schatkistbankieren. 

 
Renterisiconorm 
De rente risiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is 
een maximumgrens gesteld aan het renterisico op de langlopende lening portefeuille. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is 

bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar zal worden aangepast. Herfinanciering is het aangaan van een nieuwe lening om de oude 
af te lossen. De rente risiconorm beperkt dus de aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. In onderstaand tabel is de renterisiconorm 
uiteengezet. De verwachting is dat het Recreatieschap een langlopende lening aantrekt waarop ieder jaar afgelost wordt. Onderstaande renterisiconorm 

geeft aan dat per 1/1 van ieder jaar de organisatie maximaal € 702.000 mag oversluiten.  
 

Nr. Omschrijving 
Begroting 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 
Raming 

2026 

1. 
Begrotingstotaal (excl. mutaties 
reserves) 

4.241.009 4.289.844 4.346.507 4.397.982 

2. Renterisiconorm (20% van 1) 848.202 857.969 869.301 879.596 

3. renteherziening - - - - 

4. Aflossing  145.832 147.290 148.763 150.250 

5. Rente risico (3+4) 145.832 147.290 148.763 150.250 

6. Ruimte onder renterisiconorm (2-5) 702.370 710.679 720.539 729.346 
Tabel 7 Renterisiconorm 

 

 
Kasgeldlimiet 
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De kasgeldlimiet is in de wet FIDO opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. De kasgeldlimiet bepaalt dat 

gemeenschappelijke regelingen hun financieringsbehoefte voor slechts een beperkt bedrag met kortlopend vreemd vermogen mogen financieren. De 
norm is in de wet gesteld op 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten (excl. de stortingen in de reserves). Het percentage wordt berekend als een 
kwartaalgemiddelde. De organisatie mag dus niet onbeperkt haar kortlopende schulden aanhouden maar wordt gedwongen een goede verdeling te 
maken tussen korte en lange schulden. Hiermee worden de nadelige effecten die ontstaan als de variabele rente snel stijgt, voorkomen. Dit is een 
kenmerkend risico van de geldmarkt. 
 

Nr Omschrijving  Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 
Raming 

2026 

1 Begrotingstotaal (excl.mutaties reserves) 
          

4.241.009  
             

4.289.844  
              

4.346.507  
      

4.397.982  

2 Vastgesteld percentage 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 

3 Kasgeldlimiet (1x2) 
               

347.763  
                

351.767  
                 

356.414  
          

360.635  

 
Schatkistbankieren 

Uit oogpunt van doelmatigheid is in de Wet FIDO een drempelbedrag opgenomen. Hiermee kan een bepaald bedrag buiten de schatkist worden 
gehouden. Vanaf 1 juli 2021 is het drempelbedrag gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal indien het totaal lager is dan € 500 miljoen met een 
minimale drempel van € 1 miljoen. Voor het Recreatieschap komt 2% van de begroting uit op een drempelbedrag van       € 85.000 en daarmee ruim 
lager dan de minimale drempel van € 1 miljoen die dus gehanteerd wordt. Maar omdat er sprake is van negatieve rente over positieve banksaldi is het 
aan te bevelen om überhaupt de middelen aan te houden in de schatkist aangezien daar een rente van 0% geldt.  
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6. Financiële begroting  
6.1 Overzicht van baten en lasten  
 

Overzicht van baten en lasten  

Bedragen X € 1.000 

Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023  

na wijziging    

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo  

Programma`s  

Recreatieve voorzieningen (taakveld 5.7) 
De organisatie is gestart vanaf 

2022 

936 2.451 1.515- 1.258 2.853 1.595-  

Subsidiering Marketing Oost (taakveld 

3.1) 
- 632 632- - 652 652-  

Subtotaal programma's - - - 936 3.083 2.147- 1.258 3.505 2.247-  

Overhead (taakveld 0.4) 
De organisatie is gestart vanaf 

2022 
0 718 718- 0 736 736-  

Totaal programma's incl. overhead - - - 936 3.801 2.865- 1.258 4.241 2.983-  

Algemene dekkingsmiddelen  

Treasury 
De organisatie is gestart vanaf 

2022 
- - - - - -  

Gemeentelijke bijdrage 
De organisatie is gestart vanaf 

2022 
2.865 - 2.865 2.983 - 2.983  

Totaal algemene dekkingsmiddelen - - - 2.865 - 2.865 2.983 - 2.983  
           

Begroot totaal saldo van baten en 

lasten 
- - - 3.801 3.801 - 4.241 4.241 - 

 
 

           

Toevoeging/onttrekking aan reserves  

Recreatieve voorzieningen 
De organisatie is gestart vanaf 

2022 
- - - - - -  

Totaal toevoegingen/onttrekkingen 
aan reserves 

- - - - - - - - -  

           

Begroot resultaat - - - 3.801 3.801 - 4.241 4.241 -  

 
Tabel 8 Overzicht van baten en lasten  
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Meerjarenbegroting (2024-2026) 

 

 
 
 

 

 
 

Taakveld
Lasten Baten  Gem. bijdrage Lasten Baten  Gem. bijdrage Lasten Baten  Gem. bijdrage Lasten Baten  Gem. bijdrage 

5.7
 Openbaar groen en 

(openlucht) recreatie 
2.853     1.258    1.595               2.471     949       1.523               2.492     960       1.532               2.533     983            1.550               

3.1  Economische ontwikkeling 652        -       652                  632        -       632                  632        -       632                  632        -            632                  

0.4  Overhead 736        -       736                  740        -       740                  763        -       763                  811        -            811                  

Totaal 4.241   1.258  2.983             3.844   949     2.895             3.887   960     2.927             3.976   983          2.993             

Totaal saldo van baten en lasten                           4.241   1.258  2.983             3.844   949     2.895             3.887   960     2.927             3.976   983          2.993             

-         -       -                  -         -       -                  -         -       -                  -         -            -                  

Algemene dekkingsmiddelen (gemeentelijke bijdrage) 4.241   1.258  2.983             3.844   949     2.895             3.887   960     2.927             3.976   983          2.993             

Totaal saldo van baten en lasten -       -      -                 -       -      -                 -       -      -                 -       -           -                 

0.10  Mutaties reserves -         -       -                  -         -       -                  -         -       -                  -         -            -                  

Totaal Mutaties reserves -       -      -                 -       -      -                 -       -      -                 -       -           -                 

Resultaat -       -      -                 -       -      -                 -       -      -                 -       -           -                 

 Mutaties Reserves 

Programma (bedragen in €1.000)

Recreatieschap Twente
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6.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

In deze begroting hanteren wij door de gemeenten vastgestelde uitgangspunten voor verbonden 
partijen. Deze uitgangspunten zijn in 2020 door het portefeuilleberaad Middelen van Regio Twente 

opnieuw herijkt.  
 
Loon- en prijscompensatie 2023 
 
Looncompensatie 
De cijfers van de Macro Economische Verkenning (MEV), uitgevoerd door het centraal Plan Bureau 
(CPB), dienen als basis voor de berekening van de compensatie van loon- en prijsstijgingen. Voor de 

begroting 2023 worden de cijfers uit de MEV 2022 van september 2021 gehanteerd. Voor de 
begroting 2023 wordt rekening gehouden met een loonstijging van 2,3%. Dit is echter wat betreft 
de looncompensatie ‘slechts’ een raming. De beleidslijn in deze is dat een verschil op de loonsom 
(overschot of tekort) separaat met de gemeenten wordt vereffend via de tussentijdse rapportage 
(BERAP) of via de jaarstukken.  
 
Prijscompensatie 

Voor de prijsontwikkeling nemen we de prijsontwikkeling zoals het CBP deze per september 2021 
bij de macro-economische verkenning publiceert als uitgangspunt. Het CBS stelt deze werkelijke 
inflatoire effecten achteraf nog bij. Deze bijstelling hebben we nog niet in onze prijsontwikkeling 
verwerkt als we uitgaan van het prijspeil van de vorige begroting. Daarom worden de correcties 
over deze 3 jaren alsnog meegenomen voor de bepaling van de totale prijsontwikkeling voor het 
begrotingsjaar 2023.  Dit leidt tot een prijsstijging t.o.v. de begroting 2022 van 2,0%. 

 

 
 
Prijspeiltoename 2023 van 1,6% wordt gecorrigeerd met een toename van 0,2% uit 2020, een 

toename van 0,6% uit 2021 en een toename van 0,4% uit 2022 en komt daarmee voor 2023 op 
2,8%. 
 
Uitgangspunten meerjarenraming 
Bij de opstelling van de meerjarenraming 2024-2026 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

1. De looncompensatie 2024 t/m 2026 wordt geraamd op 2,8% en de prijscompensatie 2024 t/m 

2026 op 1,60% (conform CPB raming voor 2023). 
2. Het aantal inwoners is voor de jaren 2024 t/m 2026 gefixeerd op het aantal 

inwoners/jeugdigen opgenomen in de begroting 2023. 
 
Vervangingsinvesteringen 
De investeringsruimte blijft op peil door de kapitaaluitgaven die in de begroting zijn afgeschreven, 
op te voeren als vervangingsinvesteringen.  

 
Weerstandsvermogen/reserves en voorzieningen 

Er wordt weerstandsvermogen aangehouden zodat de organisatie zelf in staat is om risico’s op te 
vangen. Een kwalitatieve risicoanalyse is de basis voor deze buffers. Onze gemeenschappelijke 
regeling beschikt over een nota reserves en voorzieningen die de basis vormt voor ons 
weerstandsvermogen maar ook regels bevat hoe wij omgaan met reserveringen en voorzieningen.  
 

Onvoorziene uitgaven  
Voor onvoorziene uitgaven wordt een bedrag van € 0 gehanteerd.  
 
Bijdrage per gemeente  
De gemeentelijke bijdrage 2023 wordt verdeeld over de gemeenten op basis van de 
inwoneraantallen (in % van totaal) per 1 januari 2022 (opgave gemeenten). 

  

Berekening inflatiepercentage begroting 2023 Op basis van meest recente raming CPB, september 2021

Bron: site CPB (www.cpb.nl); 2020 2020 verschil 2021 2021 verschil 2022 2022 verschil 2023 2023

is nu was te verr. is nu was te verr. is nu was te verr. (cpb) wordt

met 2022 met 2022 met 2022

(IMOC) o.b.v. september 2021
Materiële 

uitgaven
1,70% 1,50% 0,20% 2,10% 1,50% 0,60% 1,90% 1,50% 0,40% 1,60% 2,80%

Toelichting

Omschrij- 

ving

Prijs materiële overheidsconsumptie (IMOC)

Bron: Centraal Planbureau (via dezelfde link als bij de loonontwikkeling te vinden)
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6.2.1 Overzicht van baten en lasten per taakveld 

Code Taakveld 
Totaal 
Lasten 

Totaal 
Baten Gem.Bijdrage 

0.4 Overhead 736.121 0 736.121 

3.1  Economische ontwikkeling 651.679 0 651.679 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.853.210 1.258.314 1.594.896 

Eindtotaal   4.241.009 1.258.314 2.982.695 

 

6.2.2 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten 
Voor de periode 2023 tot en met 2026 worden geen incidentele baten en lasten verwacht.  
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6.3 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting 
Deze paragraaf bevat een prognose van de balans en het EMU-saldo. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de jaarlijkse terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, de investeringen en het verloop van de reserves. 

 

6.3.1 Geprognosticeerde balans 
De prognose van de balans bevat tenminste het begrotingsjaar, het voorliggende jaar en de 3 jaren volgend op het begrotingsjaar: 

 

 Bedragen in €   
 Prognose 
eind 2022  

 Prognose 
eind 2023  

 Prognose 
eind 2024  

 Prognose 
eind 2025  

 Prognose 
eind 2026  

Materiele vaste activa         4.269.222          4.043.948          3.798.722          4.143.513          4.063.195  

Financiele vaste activa 0 0 0 0 0 

Vlottende activa 168.490 222.735 185.763 192.329 200.276 

 Totaal activa        4.437.712        4.266.683        3.984.485        4.335.842        4.263.471  

Eigen vermogen 1.017.525 739.849 739.849 739.849 739.849 

Voorzieningen 41.180 14.575 48.142 7.739 33.045 

Vaste schulden 3.290.081 3.382.154 3.066.389 3.458.149 3.360.472 

Vlottende schulden 88.925 88.925 88.925 88.925 88.925 

 Totaal passiva        4.437.712        4.225.503        3.943.305        4.294.662        4.222.291  

 
 
Toelichting 
 
Materiele vaste activa 

Deze balanspost is geprognosticeerd door de verwachte jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Samen Twente voor het onderdeel 
Recreatieve Voorzieningen als uitgangspunt te nemen. Hier zijn de toekomstige vervangingsinvesteringen aan toegevoegd. En de begrote afschrijvingen 
vanuit de activa administratie zijn hierop in mindering gebracht. 
 
Vlottende activa 
Deze balanspost is geprognosticeerd door voor het jaar 2021 de vlottende activa te schatten op basis van de jaarrekening 2021 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Samen Twente voor het onderdeel Recreatieve Voorzieningen. Onder de vlottende activa hoort ook de post liquide 

middelen. Deze bevat het positieve effect van alle overige activa en passiva posten.  
 
Eigen vermogen 

De balanspost reserves is begroot op basis van de omvang van de reserves van het onderdeel Recreatieve Voorzieningen per 2022 bij de 
Gemeenschappelijke Regeling Samen Twente.  
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Voorzieningen 

Deze post is begroot op basis van de begrote dotaties en verwachte bestedingen conform het grootonderhoudsplan Recreatieve Voorzieningen.  De 
effecten van het nieuwe onderhoudsplan zijn hierin meegenomen.  
 
Vaste schulden 
De prognose voor de vaste schulden is gebaseerd op de afloop van de geldlening uit de leningenadministratie. 
 
Vlottende schulden 

De vlottende schulden zijn gebaseerd op inschatting van de schulden 2021 bij de Gemeenschappelijke Regeling Samen Twente.  
 

6.3.2 Berekening EMU-saldo 
In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een bij de euro aangesloten land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product 
(BBP) mag bedragen. Het EMU-tekort wordt bepaald door een gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen. Vanuit het BBV is 
het verplicht om in de begroting een raming van het eigen EMU-saldo op te nemen. De begroting van het Recreatieschap is opgesteld conform een stel 
van baten en lasten. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en 
overeenkomstig de voorschriften van het EU-systeem van nationale en regionale rekeningen in de EU.  
 

 
 
Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de jaarlijkse kapitaallasten van de 
investeringen. Investeringen in een bepaald jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting zou het daardoor dus toch 
kunnen dat er een negatief saldo is . Over het jaar 2025 is het EMU-saldo negatief door het hoge investeringsniveau in dat jaar. 

Raming Raming Raming Raming

2023 2024 2025 2026

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 406 372 344 261

3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van 

de exploitatie
107 107 107 107

4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de 

balans worden geactiveerd
181 127 689 180

333 353 -237 188Berekend EMU-saldo

Omschrijving (x € 1.000)

1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 

reserves (zie BBV, artikel 17c)
00 0 0
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6.3.3 Verloopoverzicht voorzieningen 

Verloopoverzicht voorzieningen 
Grootonderhoud Recreatieve Voorzieningen 

Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025 Ultimo 2026 

Storting 107.480 107.480 107.480 107.480 

Besteding 92.905 73.913 147.883 82.174 

Saldo 14.575 48.142 7.739 33.045 
Tabel 9 Verloopoverzicht voorzieningen 

6.3.4 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 

In onderstaand overzicht zijn de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen opgenomen, die jaarlijks een vergelijkbaar volume hebben. De dekking van 
deze verplichtingen is in de meerjarenraming voorzien. 
 

Bedrag in €  

Individueel keuzebudget 196.225 
Tabel 10 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 

6.3.5 Investeringen 
Hieronder treft een overzicht van de verwachte herinvesteringen: 

 

Herinvesteringen   2023 2024 2025 2026 

Bedrag 180.522 126.687 688.848 180.291 

Tabel 11 Herinvesteringen 
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Bijlagen 

Gemeentelijke bijdrage 2023 per taakveld 

Gemeente 

Aantal 
inw. 

0.4 5.7 3.1 Totaal 

01-01-22 Overhead 
Openbaar groen 

en openlucht 
recreatie 

Economische 
ontwikkeling 

Gemeentelijke 
bijdrage 

Almelo 73.158 - 269.009 75.206 344.215 

Borne 24.015 - 88.305 24.687 112.993 

Dinkelland 26.593 - 97.785 27.338 125.123 

Enschede 160.632 - 590.659 165.130 755.789 

Haaksbergen 24.229 - 89.092 24.907 114.000 

Hellendoorn 35.940 - 132.155 36.946 169.101 

Hengelo 81.544 - 299.845 83.827 383.672 

Hof van Twente 35.056 - 128.904 36.038 164.942 

Losser 23.070 - 84.831 23.716 108.547 

Oldenzaal 31.745 - 116.729 32.634 149.363 

Rijssen-Holten 38.234 - 140.590 39.305 179.895 

Tubbergen 21.364 - 78.557 21.962 100.520 

Twenterand 33.712 - 123.962 34.656 158.618 

Wierden 24.637 - 90.593 25.327 115.919 

Totaal 633.929 - 2.331.016 651.679 2.982.695 

 
Toelichting 
Volgens het BBV is het voor verbonden partijen niet toegestaan om de gemeentelijke bijdrage voor 
overhead op te halen via taakveld overhead (voor zover het geen overhead activiteiten betreft). Dit 
is uiteengezet in de notitie verbonden partijen van de commissie BBV. Hierdoor verantwoorden wij 

de bijdragen voor overhead onder de baten bij de directe taakvelden door taakveld overhead 
extracomptabel te verdelen over het grootste taakveld, openbaar groen en openlucht recreatie.  
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Advies nota           

 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 20 april 2022 Agendapunt  

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Han van den Heuvel, 06-50434212 

Onderwerp  
Vaststellen MTBprotocol Twente 
 
Voorstel  
Het Mountainbikeprotocol Twente vast te stellen 
 
Inleiding 
Routenetwerken Twente beheert, onderhoudt en ontwikkelt door in het Mountainbikenetwerk Twente 
(MTBnetwerk Twente). Dit routenetwerk is constant in beweging en raakt continu allerlei wet- en 
regelgeving. Routes en parken worden doorontwikkeld en geoptimaliseerd of nieuw ontwikkeld en aan 
het bestaande netwerk toegevoegd. 
 
Dat kan alleen wanneer dit op een verantwoorde en zorgvuldige manier gebeurt. Mountainbikeroutes 
moeten passen bij een bepaalde plaats en omgeving, integreren in het landschap in plaats van een 
verstorende factor te zijn. MTBroutes moeten bovendien ecologisch en sociaal duurzaam zijn en 
uiteraard economisch verantwoord. 
 
Om het beheer, onderhoud en (door)ontwikkeling mogelijk te houden, is een vastgesteld MTBprotocol 
nodig. Dit is om alle processtappen inzichtelijk te maken en daarmee vergunningverlening, akkoorden 
en verzoeken helder te kunnen waarborgen en/of weerleggen. 
 
Beoogd effect 
Verdere professionalisering, transparantie en betere samenwerking. 
 
Argumenten 
1.1. Het MTBprotocol geeft structuur en een uniforme werkwijze en is daarmee de basis voor een 
professioneel, zorgvuldig  en verantwoord  beheer en onderhoud van het MTBnetwerk Twente en de 
doorontwikkeling daarvan. 
 
Routenetwerken Twente is verantwoordelijk voor het tot stand komen en onderhouden van de routes 
in het MTBnetwerk Twente, waaronder mede begrepen het beheren en coördineren van het 
routenetwerk en borgen van uniformiteit binnen de routes. In Nederland loopt Routenetwerken Twente 
hierin voorop, zowel in de fysieke uitvoering als de digitale bijhouding. Het protocol draagt bij aan 
verdere professionalisering. De ervaringen met het door ons in eerder stadium ontwikkelde concept-
MTBprotocol zijn alom positief. 
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Het MTBprotocol beschrijft per fase (ontwikkeling, aanleg, beheer, inspectie, onderhoud) welke acties 
ondernomen moeten worden door middel van een stappenplan en checklist. Het MTBprotocol is 
specifiek toegespitst op het officiële MTBnetwerk Twente.  Door elk proces stapsgewijs te beschrijven 
wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het proces nagestreefd en ontstaat transparantie wie 
waarvoor verantwoordelijk is. Op deze manier wordt door een klein team professionals en een grote 
groep vrijwilligers zorg gedragen voor het prachtige MTBnetwerk Twente. 
 
1.2 Het MTBprotocol wordt breed gedragen. Het draagt daarmee bij aan een betere samenwerking 
met alle betrokken partners. 
 
Het MTBprotocol is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met verschillende platforms, 
vrijwilligers en betrokken externe partners (NTFU, IMBA Europe, Nationale MTBexpertgroep, 
samenwerkende vrijwilligersgroepen en partner-routebureaus). 
 
Met het MTBprotocol willen wij de bewustwording voor geldende wet- en regelgeving onder de 
partners en vrijwilligers vergroten en willen wij voorkomen dat rondom het MTBnetwerk ongewenste 
situaties ontstaan. Met het MTBprotocol laten wij de provincie Overijssel, het bevoegd gezag in het 
kader van de Wet Natuurbescherming, zien dat wij een professionele en betrouwbare partner zijn. Het 
MTBprotocol zal de basis zijn voor toetsing van aanvragen voor een vergunning of ontheffing. In de 
verschillende afstemmingen heeft de provincie Overijssel het belang dat ook overeenkomstig het 
MTBprotocol gewerkt wordt, bij herhaling benadrukt 
 
Kanttekening 
Dit voorstel kent geen relevante risico’s. 
 
Kosten, baten , dekking 
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden. 
 
Communicatie 

1. Na vaststelling zullen per brief verschillende instanties (belangenverenigingen, verbonden 
vrijwilligersorganisaties en overheidsinstanties) op de hoogte worden gebracht van het 
MTBprotocol.  

2. Daarnaast zal met elke aangesloten MTBorganisatie (vrijwilligers) het gesprek aangegaan 
worden en formeel bekend worden gemaakt hoe er gehandeld moet worden. Dit protocol zal 
dan ook aan de Onderhoudsovereenkomst worden gekoppeld. 

 
Vervolg 
 
 
Bijlage(n) 
MTBprotocol Twente, versie 1.8 
 

Besluit 
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INLEIDING
Routenetwerken Twente staat er bekend om dat ze bewoners en bezoekers 

het Twentse landschap optimaal laten beleven. Dat geldt zeker ook voor het 

mountainbikenetwerk (MTBnetwerk) dat constant in beweging is. Routes en  

parken worden doorontwikkeld en geoptimaliseerd of nieuw ontwikkeld en 

aan het bestaande netwerk toegevoegd. 

Dat kan alleen wanneer dit op een verantwoorde en zorgvuldige manier gebeurt. 

Mountainbikeroutes moeten passen bij een bepaalde plaats en omgeving, 

integreren in het landschap in plaats van een verstorende factor te zijn. MTBroutes 

moeten bovendien ecologisch en sociaal duurzaam zijn en uiteraard economisch 

verantwoord. En we spreken pas van een succesvolle route wanneer de beoogde 

beleving ook daadwerkelijk zo ervaren wordt door de gebruiker van de route en  

deze past bij haar of zijn vaardigheidsniveau. 

Er komt steeds meer kijken bij het ontwikkelen en managen van routes. 

Routenetwerken Twente is wat dat betreft een voorloper voor haar mate van 

professionaliteit op dit vlak. Met C-TIP wordt geborgd dat alle Twentse routes  

digitaal ingetekend en alle objecten geregistreerd zijn in een op maat gemaakte 

database. XiC is een aanvullende digitale applicatie waarmee vrijwilligers en 

professionals inspecties en onderhoudswerkzaamheden kunnen vastleggen. 

Dit protocol draagt bij aan de verdere professionalisering van het ontwikkelen, 

beheren, onderhouden en doorontwikkelen van MTBroutes en -parken in Twente. 

Door elk proces stapsgewijs te beschrijven wordt de grootste zorgvuldigheid in  

het proces nagestreefd en ontstaat transparantie wie waarvoor verantwoordelijk 

is. Op deze manier wordt door een klein team professionals en een grote groep 

vrijwilligers zorg gedragen voor het prachtige MTBnetwerk Twente. 
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WETTELIJK KADER

TOEPASSING 

De aanleg en onderhoud van het MTBnetwerk kan mogelijk schadelijk zijn voor de 

natuur. Om werkzaamheden uit te mogen voeren kan een ontheffing of vergunning 

op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) nodig zijn. De Wnb geeft 

regels voor de bescherming van de natuurgebieden (Natura 2000-gebieden),  

planten- en diersoorten en houtopstanden in Nederland. Met de Wnb wordt uit-

voering gegeven aan de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Op grond van 

de Wnb  is het onder meer verboden om beschermde soorten opzettelijk te doden, 

verwonden, (ver)storen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen of te 

vernietigen. Provincies bepalen het natuurbeleid voor hun gebied en zorgen voor de 

vergunningen en ontheffingen

Voor de aanleg van nieuwe routes of bikeparken kan op grond van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ook een omgevingsvergunning nodig 

zijn. Deze kan worden aangevraagd bij de desbetreffende gemeente.

Naar verwachting gaan op 1 januari 2023 de Wnb en de Wabo op in  

de Omgevingswet.

Voor het juridische kader met betrekking tot aansprakelijkheid voor schade van 

derden tijdens het recreatieve gebruik van bos en natuur, wordt tot slot verwezen 

naar de brochure ‘Juridisch kader recreatief gebruik van bos en natuur’ (2020)  op de 

website van de Vereniging van bos- en natuureigenaren (VBNE)  www.vbne.nl

Dit protocol beschrijft per fase (ontwikkeling, aanleg, beheer, inspectie, onderhoud) 

welke acties ondernomen moeten worden door middel van een stappenplan 

en checklist. Het protocol is specifiek toegespitst op het officiële MTBnetwerk 

Twente. Routenetwerken Twente is verantwoordelijk voor het tot stand komen en 

onderhouden van de routes in het MTBnetwerk Twente, waaronder mede begrepen 

het beheren en coördineren van het routenetwerk en borgen van uniformiteit binnen 

de routes. Het betreft hier een richtlijn waar verder geen rechten aan ontleend 

kunnen worden. 
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STAPPENPLAN EN CHECKLIST  Ontwikkeling routes - Stap 1

STAP 1: VERKENNINGSFASE

CHECKLIST TAKEN / STAPPEN ONDERSTEUNENDE INFORMATIE

Document waarin idee kort    

beschreven wordt.

Wat? Route of bikepark.

Waar? Ideeën voor een potentiële / gewenste locatie (plangebied).

Waarom? Idee achter het project, waar draagt het aan bij? Is er een 

aantoonbare behoefte, welke meerwaarde heeft het voor de gemeente of 

Regio? Denk aan beleid op het gebied van sport, gezondheid, sociale cohesie, 

vrijetijdseconomie en toerisme. 

Wie? Wie is de beoogde doelgroep, bv segmentatiemodel of leefstijlvinder.

Wanneer? Hoe lang zal het duren om het project te realiseren.

Lees meer over Routenetwerken Twente.

Hier vind je meer achtergrond en data over de wielersport in NL.

Zet een kleine werkgroep op. De groep kan bestaan uit o.a.: 

• Vertegenwoordiger(s) vereniging / stichting

• Terreineigenaren

• Ondernemers 

• Ambtelijke vertegenwoordiger gemeente

• Routenetwerken Twente

Idealiter hebben deze mensen verschillende kennis, competenties en 

netwerken om ideeën verder te ontwikkelen. Let op dat er een organisatie 

(juridische entiteit) nodig is om evt. subsidies te werven, vergunningen aan te 

vragen en overeenkomsten aan te gaan. Dit zal Routenetwerken Twente zijn.

Nadere oriëntatie  

geschiktheid locatie.

Is er één geschikte locatie of zijn er meerdere opties? Wie is of zijn de 

terreineigenaren?  Past de beoogde locatie voor de route / bikepark in de 

regionale ontwikkeling van het MTBnetwerk? Vult het bestaande faciliteiten 

aan of vult het witte vlekken op de kaart in? 

Met welke andere recreatieve gebruikers en/of routes moet rekening 

gehouden worden? Wat is het potentieel van de locatie om toerisme en/of 

bedrijfsleven verder te ontwikkelen? 

Ligt het plangebied in of naast een Natura 2000 gebied? Natura 2000 gebieden 

vallen onder Europese wetgeving en recreatieve ontwikkelingen in dergelijke 

gebieden zijn beperkt en vereisen aanvullend onderzoek (voortoets N2000)  

en uiterste zorgvuldigheid bij ontwerp en aanleg.  

    De tekst gaat verder op volgende pagina

Gekleurde aankruisvakjes  zijn taken waarvan we verwachten dat ze worden uitgevoerd 

door een professionele routebouwer/ ontwerper/ aannemer/ ecologisch adviesbureau.

Zwarte aankruisvakjes zijn taken waarvan we verwachten dat de vereniging / stichting 

deze in samenwerking met Routenetwerken Twente uitvoert.

ONTWIKKELING ROUTES

https://www.visittwente.nl/routes-Twente/Over-ons/
https://www.ntfu.nl/belangenbehartiging/fietsen-in-cijfers
https://www.natura2000.nl/gebieden
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STAPPENPLAN EN CHECKLIST  Ontwikkeling routes - Stap 1

Mogelijk kunnen niet alle vragen in deze fase beantwoord worden, deze komen 

mogelijk terug in de haalbaarheidsstudie. Deze stap is bedoeld om aan te tonen 

dat er zorgvuldig is gekeken naar de verschillende locatie opties.

Benader alle terreineigenaren 

om het idee toe te lichten en om 

draagvlak te verkrijgen.

Het is essentieel om draagvlak te creëren onder terreineigenaren en 

beheerders. Terreineigenaren dragen zorg voor de veiligheid van wegen,  

paden en andere opstallen op het terrein die voor recreatieve gebruikers 

opengesteld zijn. Op toegangsvoorwaarden borden staat vermeld welke 

recreatieve gebruikersgroepen dit zijn. 

In Nederland is de openstelling van paden, wegen en routes voor 

mountainbikers lokaal bepaald. Met bruikleenovereenkomsten kunnen 

derde partijen de aansprakelijkheid t.a.v. het gebruik van routes overnemen 

van de terreineigenaar. In Twente worden dergelijke overeenkomsten 

met terreineigenaren afgesloten door het Recreatieschap Twente, het 

samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten.

Meer inzicht krijgen in het juridisch kader recreatief gebruik van bos en  

natuur? Klik dan hier voor de publicatie van de vereniging van bos- en 

natuurterreineigenaren (VBNE).

ROUTENETWERKEN TWENTE DIENT DE BETROKKEN TERREINEIGENAREN AL IN EEN VROEG STADIUM 

TE INFORMEREN OVER DE INHOUD VAN DE BRUIKLEENOVEREENKOMST (TERREINEIGENAREN) EN 

ONDERHOUDSOVEREENKOMST (VERENIGING / STICHTING) DIE AFGESLOTEN DIENT TE WORDEN.

Nadere oriëntatie type en 

doelgroep route of bikepark.

Bepaal het gewenste moeilijkheidsniveau van de beoogde route. 

Wielersportbond NTFU hanteert 4 classificatieniveaus, van makkelijk tot zeer 

moeilijk. Routes kunnen ook differentiëren in moeilijkheid. Een hoofdroute  

kan als gemiddeld geclassificeerd worden maar wel aftakkingen hebben 

die meer technische obstakels bevatten en daardoor een hogere 

moeilijkheidsgraad hebben.

Technische moeilijkheid is slechts één factor. Denk daarnaast na over het soort 

beleving dat je wilt creëren en of dit past bij de beoogde doelgroep. De ene 

groep MTBers kan bijv. op zoek zijn naar een route waarbij natuurbeleving, 

uitzichtpunten en rust centraal staan en een hoge technische moeilijkheid juist 

afbreuk doet aan die beleving, terwijl een andere groep juist op zoek is naar 

een route met speelse elementen en technische uitdagingen die bijdragen  

aan het verbeteren van hun vaardigheden.

https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/vbne-brochure-juridisch-kader.7e7e11.pdf
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Maak een eerste inschatting van 

het benodigde projectbudget.

Baseer de inschatting van het benodigde budget op basis van soortgelijke 

route of bikepark projecten in Twente of elders in Nederland. Kijk verder dan  

de ontwikkel- en aanlegkosten en houdt rekening met structurele onderhoud- 

en beheerkosten.

 

Afstemming met Routenetwerken Twente i.v.m. jaarlijkse onderhoudskosten.

Inventariseer de bereidwilligheid 

tot vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel bij de aanleg en het onderhoud 

van routes. Zonder vrijwilligers kunnen routes niet ontwikkeld en in stand 

worden gehouden. Bevraag leden van de vereniging / stichting of zet een korte 

enquête uit om een beter beeld te krijgen van het vrijwilligerspotentieel in  

de gemeente of regio.

Onderzoek 

financieringsmogelijkheden.

Onderzoek welke subsidiemogelijkheden er zijn op gemeentelijk of provinciaal 

niveau en voor welke fondsen, die maatschappelijke initiatieven ondersteunen, 

het project in aanmerking komt.

Vastlegging en evaluatie. De resultaten van alle voorgaande stappen kort en krachtig in een document 

samenvatten. Het document, waarin het idee kort beschreven wordt, 

uitbreiden met de beantwoording van de vragen.

EINDE VERKENNINGSFASE

STAP 2: HAALBAARHEIDSONDERZOEK EN CONCEPTONTWERP

CHECKLIST TAKEN / STAPPEN ONDERSTEUNENDE INFORMATIE

Start verkennend onderzoek  

door Routenetwerken Twente.

Tijdens het verkennend onderzoek wordt gekeken of de beoogde locatie 

(plangebied) geschikt is voor de ontwikkeling van een MTBroute (of -park).  

Een terreinbezoek, bestudering van kaartmateriaal en bestaande beheer-

plannen maken onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek.

Aanvraag en goedkeuring budget 

voor de uitvoering van een 

haalbaarheidsonderzoek* door 

een externe professional.

Opdrachtgeverschap komt in deze fase formeel te liggen bij Routenetwerken 

Twente. Deze kiest voor een passende aanbestedingsprocedure.

Selectie in te huren professional en ecologisch adviesbureau op basis van 

benodigde competenties en ervaring op het gebied van planning en ontwerp 

van MTBroutes. Informatie uit de verkenningsfase wordt gedeeld met de 

uitvoerder van het haalbaarheidsonderzoek.

*Indien het geen route maar een MTBnetwerk betreft, is het aan te bevelen een 

haalbaarheidsstudie en masterplan voor de gehele regio te ontwikkelen. 

Uitvoering 

haalbaarheidsonderzoek (1/2).

Uit het haalbaarheidsonderzoek komen ten minste naar voren:

• Geschiktheid bodemgesteldheid voor de aanleg van een MTBroute;

• Te vermijden locaties (omwille van beschermde flora, fauna, 

natuurwaarden, cultuurhistorische elementen etc.);

• Geschikte zoekgebieden voor de ontwikkeling van een conceptroute  

op de betreffende locatie;

• Inschatting van de doelgroep en het verwachte gebruik door het vergelijk 

met reeds bestaande routes. 

• Zones waar een risico bestaat op sociale conflicten; 

    De tekst gaat verder op volgende pagina

STAPPENPLAN EN CHECKLIST  Ontwikkeling routes - Stap 1 & 2
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• Inventarisatie van geschikte startlocaties; 

• Mogelijke opties om aan te sluiten op omliggende MTBroutes  

(als er sprake is van de ontwikkeling van een MTBnetwerk);

• Overzicht van gebiedseigen materiaal / bodemtypen die geschikt zijn  

om een duurzame route aan te leggen;

• Mogelijke bezwaren van terreineigenaren.

Uitvoeren Wet 

Natuurbescherming of Voortoets 

Natura 2000 (2/2).

Toetsing van de plannen aan de natuurwetgeving en natuurbeleid. 

De Scan is een kort, eerste onderzoek. Onderzocht dient te worden of er 

(mogelijk) beschermde planten /dieren in het plangebied voorkomen en/

of de ontwikkeling van de route effecten heeft voor deze soorten en/of 

houtopstanden.

In het geval van een N2000-gebied wordt onderzocht of de natuurwaarden 

(neg.) effecten kunnen ondervinden van de ontwikkeling van de route. 

Uit de Scan komt naar voren: 

• Of er (mogelijk) beschermde planten /dieren in het plangebied voorkomen 

en of de route-ontwikkeling effecten heeft voor deze soorten;

• Of er nader onderzoek nodig is. Dat kan een nader onderzoek zijn  

naar bijv. vogelsoorten die voorkomen in heide of duingebieden of 

bepaalde reptielen;Of er mitigerende en/of compenserende maatregelen 

nodig zijn om  

de gevolgen van het project te verzachten dan wel te compenseren;

• Of er een ontheffing of vergunning (Wet Natuurbescherming) benodigd is 

omdat niet alle negatieve effecten uitgesloten zijn of voorkomen worden 

met evt. mitigerende en/of compenserende maatregelen. 

Uit de Voortoets N2000 komt naar voren: 

• Project / plan heeft met zekerheid geen negatief effect  

(geen vergunning nodig);

• Negatieve effecten zijn niet uitgesloten maar niet significant negatief 

(activiteiten schaden het behalen van instandhoudingsdoelen niet). 

Vergunningsaanvraag bij aanleg noodzakelijk;

• Project / plan heeft negatieve effecten én deze zijn significant  

(één of meerdere instandhoudingsdoelen worden mogelijk geschaad). 

Verdiepend onderzoek is nodig in de vorm van een ‘Passende Beoordeling’ 

evt. gevolgd door een vergunningsprocedure. 

OP BASIS VAN DE UITKOMSTEN VAN HET HAALBAARHEIDSONDERZOEK NEEMT ROUTENETWERKEN 

TWENTE AL DAN NIET HET BESLUIT OM OPDRACHT TE VERLENEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN  

EEN CONCEPTONTWERP.

Opstellen concept ontwerp 

A: MTBroute

B: MTBpark 

A: Het opgeleverde concept geeft minimaal inzicht in:

• Kaartbeeld met ingetekende conceptroute; 

• Legenda met onderverdeling naar type paden / wegen dat beoogd 

wordt in de route op te nemen. Bestaande paden incl. aanduiding huidig 

recreatief gebruik, bestaande paden die geoptimaliseerd worden voor 

MTB gebruik en corridors waar nieuwe aan te leggen paden voorzien zijn;

• Rustgebieden, specifieke habitats (beschermd onder de NB-wet) en 

kwetsbare cultuurhistorische elementen die ontzien moeten worden;

    De tekst gaat verder op volgende pagina

STAPPENPLAN EN CHECKLIST  Ontwikkeling routes - Stap 2
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• Mogelijke compenserende dan wel mitigerende maatregelen die getroffen 

moeten worden;

• Zones met intensief recreatief gebruik waar ontvlechten van verschillende 

recreatieve gebruikers nodig is; 

• Rustgebieden, specifieke habitats (beschermd onder de NB-wet) en 

kwetsbare cultuurhistorische elementen die ontzien moeten worden;

• Mogelijke compenserende dan wel mitigerende maatregelen die getroffen 

moeten worden;

• Zones met intensief recreatief gebruik waar ontvlechten van verschillende 

recreatieve gebruikers nodig is;

• Beoogd materiaal gebruik (evt. half verharding) om paden bestendig te 

maken tegen intensief recreatief gebruik;

• Evt. aan te brengen voorzieningen (bruggen, hekjes, technische obstakels) 

incl. risicoprofiel;

• Geplande startlocaties, aanrijroutes en evt. verbinding- of afkortroutes 

(bewegwijzeringsplan);

• Begroting (micro-ontwerp en aanleg) en projectplanning.

B: Het opgeleverde concept geeft inzicht in:

• Ontwerp / technische tekening van het bikepark met daarin alle 

opgenomen technische elementen, gedifferentieerd naar moeilijkheid  

en beoogde rijlijnen;

• Stuklijst om de totale volumes en hoeveelheden benodigde materialen  

in kaart te krijgen; 

• Signaleringsplan en Risicoprofiel;

• Overige voorzieningen ter plaatse (bijv. parkeergelegenheid,  

waterpunt etc.);

• Begroting en projectplanning.

Organiseer een feedbackronde 

met de werkgroep en 

terreineigenaren om het 

conceptontwerp te bespreken.

Controleer het conceptontwerp op de volgende punten:

• Sluit het ontwerp aan bij de doelgroep, moeilijkheidsniveau en  

beoogde beleving?

• Worden ecologisch kwetsbare gebieden en habitats in  

het ontwerp ontzien?

• Komt de begroting overeen met de eerste inschatting van  

het beoogde projectbudget? 

• Is er voldoende rekening gehouden met andere recreatieve gebruikers  

in het gebied?

• Bieden de startpunten mogelijkheden voor verdere toeristische 

ontwikkelen / economische spin-off?

Breng eventuele knelpunten in kaart en bespreek oplossingsrichtingen.

Vastlegging en evaluatie. De resultaten van alle voorgaande stappen kort en krachtig in een document 

samenvatten. Het document, waarin het idee kort beschreven wordt, 

uitbreiden met de beantwoording van de vragen.

EINDE HAALBAARHEIDSONDERZOEK EN CONCEPTONTWERP

STAPPENPLAN EN CHECKLIST  Ontwikkeling routes - Stap 2
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STAP 3: DEFINITIEF ONTWERP, VERGUNNINGSAANVRAAG EN FINANCIERING

CHECKLIST TAKEN / STAPPEN ONDERSTEUNENDE INFORMATIE

Aanpassing conceptvoorstel tot 

definitief ontwerp.

Laatste wijzigingen worden doorgevoerd op basis van de feedbackronde. 

Klaarmaken definitief ontwerp voor vergunningsfase.

Vergunningsaanvragen starten 

door Routenetwerken Twente.

Uit de Scan Wet Natuurbescherming of Voortoets Natura 2000 is gebleken 

of er een wel of geen vergunning Wet Natuurbescherming of ontheffing 

aangevraagd moet worden bij de Provincie. Ook kan het voorkomen dat 

aanvullend onderzoek in het kader van een Passende Beoordeling nodig  

is alvorens de vergunningsprocedure te starten. 

Bij aanleg van nieuwe paden dient een Omgevingsvergunning aangevraagd  

te worden.

Start fondsenwerving

Start aanvraag subsidie

Subsidieaanvragen worden opgesteld en ingediend. Hetzelfde geldt voor 

mogelijke aanvragen bij maatschappelijke fondsen. Van private investeringen 

(sponsoring) kan geen sprake zijn aangezien Routenetwerken Twente  

een bestuurlijke uitvoeringsorganisatie is. Vrijwilligersuren kunnen wel 

ingebracht worden.  

Vastlegging en evaluatie. De resultaten van alle voorgaande stappen kort en krachtig in een document 

samenvatten. Het document, waarin het idee kort beschreven wordt, 

uitbreiden met de beantwoording van de vragen.

EINDE ONTWERPFASE

STAP 4: AANLEG EN OVERDRACHT 

CHECKLIST TAKEN / STAPPEN ONDERSTEUNENDE INFORMATIE

AANLEG VAN ROUTE / PARK GAAT PAS VAN START NA DEFINITIEVE VERLENING VAN DE BEOOGDE 

VERGUNNINGEN EN HET VEILIGSTELLEN VAN DE BENODIGDE FINANCIERING (AANLEG EN ONDERHOUD).

Aanbesteding aanleg  

MTBroute of park door 

Routenetwerken Twente.

Routenetwerken Twente kiest voor een passende aanbestedingsprocedure  

en selecteert routebouwer of aannemer op basis van benodigde competen-

ties en ervaring op het gebied van ontwerp en aanleg van MTBroutes. 

Routebouwer / aannemer heeft kennis van de Gedragscode Bosbeheer  

en Gedragscode Natuurbeheer.

Routenetwerken Twente brengt de verschillende werkzaamheden behorende 

bij de aanleg van de route (uitvlaggen, projectbegeleiding en aanleg) bij 

voorkeur bij twee of meer externe partijen onder.

Start aanleg route / park door 

routebouwer / aannemer.

De aanleg kan op twee manieren ingestoken worden:

1. Aanleg volledig verzorgd door professionals;

2. Hybride model waarbij de routebouwer gebruik maakt van vrijwilligers.

Ad 1) Deze aanpak brengt hogere kosten met zich mee, maar heeft als 

voordeel dat de kwaliteit van de afwerking consistent is.

    De tekst gaat verder op volgende pagina

STAPPENPLAN EN CHECKLIST  Ontwikkeling routes - Stap 3 en 4

https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/overige%20producten/gedragscode-bosbeheer-20141.54798c.pdf
https://www.vbne.nl/productdetails/gedragscode-natuurbeheer
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Ad 2) Deze aanpak heeft als voordeel dat er kosten bespaard worden en 

vrijwilligers praktijkervaring opdoen. De afwerking van de route is wellicht  

van wat mindere kwaliteit maar vrijwilligers kunnen wel alvast getraind worden 

in de onderhoudstaken die zij op zich zullen nemen na oplevering. 

De routebouwer dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, 

veiligheidsinstructies en naleving van geldende veiligheidsprotocollen.  

Bij de planning van de verschillende type werkzaamheden wordt rekening 

gehouden met kwetsbare perioden, zoals vermeld in de Gedragscodes  

Bos- en Natuurbeheer.

De aanleg van nieuwe tracés wordt uitgevoerd in een doorlooptijd die zo kort 

is als redelijkerwijs mogelijk.

Werkbare periode vaststellen. Bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden worden  

algemene en voorzorgsmaatregelen in acht genomen zoals beschreven  

in de Gedragscode Bosbeheer en/of Natuurbeheer.

Vóór aanvang van de werkzaamheden vindt een inventarisatie door een 

deskundige plaats van de aanwezige flora- en fauna-elementen die bij het 

uitvoeren van de aanleg- of herstelwerkzaamheden moeten worden ontzien 

of beschermd. Op basis van deze inventarisatie en natuurkalenders wordt de 

werkbare periode vastgesteld voor de aanleg / ontwikkeling van de route. 

De tijdvakken die in de natuurkalenders worden genoemd zijn niet absoluut. 

Zo kan het zijn dat door een vroeger of later ingezet voorjaar een kwetsbare 

periode eerder of later begint dan in de natuurkalender is vermeld. 

Kwaliteitsbewaking. Routenetwerken Twente ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden  

en stuurt bij waar nodig.

Aanbrengen bewegwijzering, 

waarschuwingsborden en 

informatiepanelen.

Routenetwerken Twente is verantwoordelijk voor de plaatsing  

van bewegwijzering, waarschuwingsborden en informatiepanelen.  

Het Middelenhandboek Routenetwerken Twente is hierin leidend.

Indien nodig vraagt Routenetwerken Twente een KLIC-melding aan voor  

het machinaal plaatsen van bewegwijzering langs wegen en op terreinen.

Vastleggen route / park in digitale 

beheerssystemen.

Routenetwerken Twente draagt zorg voor het vastleggen van de routetracés  

(of park) en alle bijbehorende voorzieningen (bebording, TTF’s) in C-TIP  

(digitaal beheer) en het routeportal (frontoffice) van Visit Twente / 

Routenetwerken Twente.

Bruikleen- en onderhouds-

overeenkomsten.

Routenetwerken Twente sluit alle bruikleenovereenkomsten af met 

de betreffende terreineigenaren en onderhoud / doorontwikkeling 

overeenkomst(en) met vereniging(en) / stichting(en).

Oplevering route. De routebouwer / aannemer levert de route op nadat er een eindcontrole  

heeft plaatsgevonden. Onderdeel van de oplevering is tevens: 

• Risicoprofiel van de gehele route / bikepark;

• Onderhouds- en inspectieplan (overdrachtsdocument voor de vereniging / 

stichting die een deel van het regulier onderhoud op zich zal nemen);

    De tekst gaat verder op volgende pagina

STAPPENPLAN EN CHECKLIST  Ontwikkeling routes - Stap 4
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• GPX-bestand van hoofdroute, aanrijroutes en evt. verbindings-  

of afkortroutes;

• Externe beoordeling moeilijkheidsniveau van de route / bikepark  

door Wielersportbond NTFU.

Vastlegging en evaluatie. De resultaten van alle voorgaande stappen kort en krachtig in een document 

samenvatten. Het document, waarin het idee kort beschreven wordt, 

uitbreiden met de beantwoording van de vragen.

EINDE REALISATIEFASE

STAPPENPLAN EN CHECKLIST  Ontwikkeling routes - Stap 4



pagina 13PROTOCOL MTBNETWERK TWENTE versie 1.9 — maart 2022

BEHEER EN ONDERHOUD ROUTES

STAPPENPLAN EN CHECKLIST  Beheer en onderhoud routes - Inspectie & onderhoud

Structureel onderhoud aan en periodieke inspecties van MTBroutes en -parken 

zijn bedoeld om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen. Inspecties helpen om 

veranderende of onverwachte condities van de route tijdig te signaleren, dat 

noodzakelijke maatregelen getroffen worden en rapportages worden vastgelegd. 

Inspecties maken daarmee onderdeel uit van het risicomanagementplan van  

het Routebureau. 

Voor wat betreft het reguliere onderhoud van MTBroutes en -parken heeft Route-

netwerken Twente o.a. overeenkomsten afgesloten met verenigingen / stichtingen.  

Dit betekent dat de vereniging / stichting in opdracht van Routenetwerken Twente 

bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan de route uitvoert. Dit altijd onder regie  

van Routenetwerken Twente. Niet alle onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd 

door vrijwilligers van verenigingen / stichtingen. Werkzaamheden die gerelateerd  

zijn aan de bewegwijzering en overige informatievoorzieningen worden door 

Routenetwerken Twente zelf uitgevoerd. Inzet van gemotoriseerd gereedschap  

t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de routes in het MTBnetwerk Twente mag  

alleen met gediplomeerde / gecertificeerde mankracht. 

Onderhoudswerkzaamheden aan de ondergrond, dan wel padverharding, voorzieningen 

zoals opstallen en TTF’s (Technische Trail Features) en onderhoudswerkzaamheden ten 

behoeve van de doorwaadbaarheid worden doorgaans door de vereniging / stichting 

uitgevoerd. Routenetwerken Twente is verantwoordelijk voor de verslaglegging van het 

beheer van de routes en heeft hiervoor een digitale inspectie- en onderhoudsapplicatie 

ontwikkeld die de routecoördinatoren van de verenigingen / stichtingen gebruiken.  

Deze zgn.  XiC (Xpert in Control) applicatie is gebaseerd op de landelijke richtlijn  

inspectie en onderhoud mountainbikeroutes van Wielersportbond NTFU en draagt 

bij aan een uniforme wijze van inspecteren en rapporteren in Twente. Ook maakt 

Routenetwerken Twente gebruik van C-TIP, een digitaal platform voor het centraal  

beheer van alle recreatieve routestructuren in Twente.  

INSPECTIE & ONDERHOUD

CHECKLIST TAKEN ONDERSTEUNENDE INFORMATIE

Risicoprofiel en  

inspectieniveau bepalen.

Op basis van de FCRI-matrix (Functie, Classificatie, Risico, Inspectie) wordt  

per deel van de route / park het risicoprofiel en inspectieniveau vastgelegd.  

Het laagste risiconiveau is 0 (openbare weg), het hoogste risiconiveau is 7  

(zeer moeilijke Technische Trail Features). De FCRI-matrix is terug te vinden  

in de bijlage en beschrijft tevens wie (organisatie / expert) de inspectie  

mag uitvoeren.

Taakverdeling en  

frequentie inspecties.

Gebruikers: gebruikers van de route of park kunnen hun ervaring delen 

(MTBroutes.nl) of melding maken van een gebrek op de route of park. 

Meldingen kunnen digitaal, via de routeportal ingediend worden bij  

het Routebureau. 

    De tekst gaat verder op volgende pagina

Gekleurde aankruisvakjes 

zijn taken waarvan we 

verwachten dat ze worden 

uitgevoerd door een 

professionele routebouwer/ 

ontwerper/ aannemer/ 

ecologisch adviesbureau.

Zwarte aankruisvakjes 

zijn taken waarvan 

we verwachten dat de 

vereniging / stichting  

deze in samenwerking  

met Routenetwerken  

Twente uitvoert.
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Routecoördinator vereniging: de routecoördinator is verantwoordelijk 

voor de maandelijkse schouw van de hoofd-, aanrij- en verbindingsroutes. 

Ook parallelle paden met een hoger moeilijkheidsniveau dan de hoofdroute 

worden meegenomen in de maandelijkse schouw. Controle vindt plaats  

tegen de normen zoals deze zijn vastgesteld in de onderhoudsovereenkomst 

tussen vereniging / stichting en Routenetwerken Twente. Rapportages  

worden vastgelegd in XiC, de digitale onderhoud- en inspectie applicatie  

van Routenetwerken Twente.

Routenetwerken Twente (RNT) vrijwilliger: getrainde vrijwilligers van  

RNT voeren halfjaarlijkse inspecties uit. RNT-vrijwilligers zijn niet verbonden 

aan een vereniging / stichting en voeren een objectieve inspectie uit.  

Deze inspecties zijn vooral gericht op de tracés en TTF’s met een hoger 

risicoprofiel. Rapportages worden vastgelegd in XiC.

Expert: een externe beroepsprofessional voert jaarlijks een inspectie uit van 

de gebouwde TTF’s. De expert heeft kennis van de speeltoestellen in bos- en 

natuur publicatie (Probos) en past de hierin voorgestelde werkwijze toe op  

de inspectie van TTF’s.

VTA-controle: een gecertificeerde boomveiligheidexpert voert eens per  

1-3 jaar een boomveiligheidscontrole uit. 

RNT-beleidsadviseur: De RNT beleidsadviseur voert een halfjaarlijkse 

risicomonitoring uit van alle routes / parken die in beheer zijn van 

Routenetwerken Twente. De risicomonitoring wordt gebaseerd op  

het XiC-dashboard met bijbehorende rapportages.

Wijze van uitvoering halfjaarlijkse 

inspecties RNT-vrijwilliger.

Het uitvoeren van de halfjaarlijkse inspectie door de RNT-vrijwilliger is in 

stappen onderverdeeld:

• Voorbereiding, deskresearch, wat is het risicoprofiel, welke

• ontwikkelingen spelen er, wat is de status in de databases (C-TIP, XiC), 

welke meldingen van gebruikers zijn er binnengekomen;

• Inspectieronde, registratie in XiC;

• Uitwerking in XiC en rapportage;

• Onderhoud of herstelwerkzaamheden inplannen;

• Indien route niet correct is ingetekend in C-TIP, deel van de route 

nauwkeuriger laten intekenen door databeheerder.

Wijze van uitvoering  

maandelijkse schouw 

routecoördinator vereniging.

De routecoördinator controleert tijdens de schouw de: 

• Hoofdroute of bike/skills park en/of;

• Parallelle paden en;

• Aanrijroute(s) en;

• Verbindingsroute(s);

• Registratie in XiC (gekeken wordt naar loopvlak, doorwaadbaarheid, 

opstallen / TTF’s en bewegwijzering);

• Risicosituaties dienen direct hersteld te worden. Regulier onderhoud 

wordt gepland.

STAPPENPLAN EN CHECKLIST  Beheer en onderhoud routes - Inspectie & onderhoud
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Wijze van uitvoering jaarlijkse 

inspectie-expert.

De (externe) expert ontvangt de laatste inspectierapportages van 

Routenetwerken Twente en controleert:

• Alle gebouwde opstallen/TTF’s op de hoofdroute, parallelle paden of in  

het bike / skills park (moeilijkheidsniveau blauw, rood of zwart); 

• Inspectieronde, registratie in XiC;

• Verbeterplan en rapportage aan Routenetwerken Twente.

Wijze van uitvoering reguliere 

onderhoudswerkzaamheden.

Vrijwilligers van de betreffende vereniging / stichting voeren reguliere 

onderhoudswerkzaamheden uit zoals beschreven in het protocol Inspectie 

en onderhoud MTBroutes van Wielersportbond NTFU, overgenomen in XiC. 

Werkzaamheden die plaatsvinden op boswegen en -paden en in bermen, 

waaronder onderhoud, aanbrengen van routebebording en infopanelen, 

kunnen het hele jaar worden uitgevoerd zonder dat een ontheffing of  

speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn (gedragscode Bosbeheer).

AANPASSING / DOORONTWIKKELING ROUTES 

CHECKLIST TAKEN ONDERSTEUNENDE INFORMATIE

Procedure aanpassing / 

doorontwikkeling routes  

of bikeparken.

Aanpassing en/of doorontwikkeling van routes en parken kunnen op  

de volgende wijze tot stand komen:

Optie 1: op basis van het jaarplan dat door de betreffende routecoördinator 

wordt ingebracht en waarin de wens tot aanpassing of doorontwikkeling van 

route of park wordt onderbouwd.

Optie 2: vanuit urgente veiligheidsoverwegingen of voortkomende uit  

de halfjaarlijkse risicomonitoring.

Conceptvoorstel aanpassing / 

doorontwikkeling.

Van de gewenste aanpassing of doorontwikkeling wordt eerst een concept-

voorstel gemaakt. Stap 2, 3 en 4 van het proces ‘ontwikkeling nieuwe route of 

park’ worden hierbij herhaald, zij het in een afgeslankte versie. Als er nieuwe 

paden aangelegd worden, zal er opnieuw een Scan of Voortoets Natura 2000 

moeten plaatsvinden door een extern ecologisch adviesbureau.

De beoogde aanpassing mag er niet toe leiden dat het moeilijkheidsniveau 

van de hoofdroute zal veranderen. Wel is het mogelijk dat er een nieuw tracé 

parallel aan de hoofdroute wordt aangelegd met een hogere moeilijkheid  

dan de hoofdroute zelf. Bewegwijzering dient aangepast te worden op  

deze nieuwe situatie.

Vergunningsaanvraag  

en financiering.

Wanneer het conceptvoorstel goedgekeurd is door Routenetwerken Twente 

en de betreffende terreineigenaar of beheerder, vindt (indien nodig) de 

vergunningsaanvraag plaats en wordt financiering aangevraagd. 

Aanleg en herziening risicoprofiel. Aanleg van nieuwe tracés wordt door Routenetwerken Twente aanbesteed 

aan een externe professionele routebouwer. Onderdeel van de oplevering is 

een herziening van het risicoprofiel, gebaseerd op de nieuwe situatie. Ook 

worden nieuwe tracés of andere veranderingen vastgelegd in de digitale 

beheerssystemen (C-TIP, XiP) en het routeplatform Routenetwerken Twente.

STAPPENPLAN EN CHECKLIST  Beheer en onderhoud routes - Aanpassing / Doorontwikkeling routes
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AANPASSINGEN AAN ROUTES EN AANLEG VAN NIEUWE TRACÉS OF VOORZIENINGEN, ZOALS TTF’S 

DIENEN ALTIJD AFGESTEMD TE WORDEN MET ROUTENETWERKEN TWENTE EN DE BETREFFENDE 

TERREINBEHEERDER. IN DE PRAKTIJK BLIJKT DAT DIT NIET ALTIJD GEBEURT EN ER SPRAKE IS VAN ZGN. 

ONGEAUTORISEERDE AANLEG. DIT KAN LEIDEN TOT VEILIGHEIDSRISICO’S VOOR ANDERE RECREANTEN, 

IS MOGELIJK IN STRIJD MET GELDENDE WET- EN REGELGEVING (NB-WET) EN BRENGT ONGEWENSTE 

AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO’S MET ZICH MEE. 

OOK KUNNEN ER GELEIDELIJK NIEUWE PADEN OF AFKORTINGEN ONTSTAAN DOOR TE FIETSEN OF 

WANDELEN BUITEN DE ROUTE (ONTWIJKEN MODDER, HET NIET KUNNEN ONDERSCHEIDEN VAN  

EEN WILDWISSEL VAN EEN PAD ETC.). MOGELIJK IS DIT ONBEWUST GEDRAG, HET VRAAGT WEL OM  

PASSENDE BEHEERSMAATREGELEN. 

ROUTENETWERKEN TWENTE ZAL IN BEIDE SITUATIES PASSENDE MAATREGELEN TREFFEN ZOALS 

HIERONDER TOEGELICHT. 

Ongeautoriseerde aanleg  

paden / TTF’s.

In het geval van ongeautoriseerde aanleg van paden of TTF’s zal 

Routenetwerken Twente een beoordeling maken van de situatie alvorens  

één van de volgende maatregelen te treffen:

• Wanneer ongeautoriseerde paden of TFF’s leiden tot onacceptabele risico’s 

voor (andere) gebruikers of in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving 

worden deze direct verwijderd;

• Wanneer ongeautoriseerde aanpassingen tot een verbetering leiden 

van de route of het bikepark, deze niet in strijd zijn met geldende wet- 

en regelgeving en niet tot extra risico’s of onderhoudskosten leiden, 

onderzoekt Routenetwerken Twente of permanente inpassing in het 

MTBnetwerk mogelijk is;

• Wanneer ongeautoriseerde paden of TTF’s niet duurzaam of veiligheid 

zijn aangelegd maar niet in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving 

kan Routenetwerken Twente overwegen kwaliteit en veiligheid van het 

pad of TTF te verbeteren en alsnog inpassen in het MTBnetwerk. Mits de 

aanpassing niet direct leidt tot aanpassing van het moeilijkheidsniveau 

van de hoofdroute. 

Ongeautoriseerde paden /  

sporen /  afkortingen die zijn 

ontstaan door te rijden op  

de open bosbodem, heide  

of over wildwissels.

Hoewel dit type paden / sporen in veel gevallen zonder opzet is ontstaan  

(vaak onwetendheid) door bijvoorbeeld modderige delen van de route te 

ontwijken of bochten af te snijden, kan het zijn dat deze toch tot schade of 

overlast leiden. 

In dat geval zal Routenetwerken Twente de routecoördinator vragen een 

beoordeling van de lokale situatie te maken en een verbetervoorstel te doen. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn het verbeteren of aantrekkelijker maken van het 

originele tracé en het verwijderen dan wel afsluiten van de ongeautoriseerde 

sporen / afkortingen. 

STAPPENPLAN EN CHECKLIST  Beheer en onderhoud routes - Aanpassing / Doorontwikkeling routes
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MONITORING

CHECKLIST TAKEN / STAPPEN ONDERSTEUNENDE INFORMATIE

Gebruik MTBnetwerk / 

bikeparken en sportparticipatie.

Strava kan geraadpleegd worden om een globaal inzicht te krijgen in  

het gebruik van de routes. Strava Metro biedt opties om maatwerk data  

te verzamelen. 

Trail counters (TRAFx, Eco-counter) bieden een mogelijkheid om het daad-

werkelijke gebruik van de routes te monitoren. Deze data zijn waardevolle 

input op het gebied van visitor management. 

De landelijke Wielersport monitor (NTFU en GfK) geeft o.a. inzicht in  

de ontwikkeling van het aantal MTB-ers, socio-demografische gegevens  

en bestedingsprofiel. 

Tevredenheid, bekendheid  

en draagvlak en economische 

spin-off.

Het CVTO (Continu Vrijetijdsonderzoek) en het Trendrapport toerisme, recreatie 

en vrijetijd (CBS) geven inzicht in de structuur, ontwikkelingen, bestedingen, 

banen en trends in de vrijetijd en toerisme sector. 

In samenwerking met Twente Marketing kan aanvullend onderzoek gedaan 

worden naar de tevredenheid en bekendheid met het MTBaanbod in de 

regio en daarnaast, in hoeverre er draagvlak is onder bewoners en overige 

stakeholders voor de Routenetwerken Twente.

STAPPENPLAN EN CHECKLIST  Beheer en onderhoud routes - Monitoring
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BIJLAGEN & BRONNEN  FCRI-Matrix

FCRI-MATRIX

FCRI-MATRIX INSPECTIES RISICO MONITORING 

MELDING NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4

FUNCTIE TYPE CLASSIFICATIE RISICO-
PROFIEL

BELEVING MAANDELIJKSE 
SCHOUW

HALFJAARLIJKSE
INSPECTIE

JAARLIJKSE
INSPECTIE 

1-3 JAAR HALFJAARLIJKS

Bike/skills park Gebouwde TTF’s

  Zeer moeilijk 7

Vereniging of 
stichting 

RNT-vrijwilliger
Externe expert 
(gebouwde TTF’s)

RNT beleidsadviseur  Moeilijk 6

  Gemiddeld 5

Hoofdroute

(alleen routes met ≤ 
40% asfalt worden als 
MTBroute gezien)

Zowel gebouwde als 
natuurlijke TTF’s 

>1 zwarte TTF   Zeer moeilijk 4

Vereniging of 
stichting

RNT-vrijwilliger

Externe expert 
(gebouwde TTF’s) 

Gecertificeerde 
boomveiligheid 
(VTA) controleur 

RNT beleidsadviseur

≤ 1 zwarte TFF   Moeilijk 3

≤ 1 rode TTF’s en 
geen zwarte TTF’s   Gemiddeld 2

≤15% singletrack;
≤ 2 blauwe: geen 
rode/ zwarte TTF’s

  Makkelijk 1 Steekproef  
RNT-vrijwilliger

Openbare weg 0

Parallelle paden
Zowel gebouwde als 
natuurlijke TTF’s 

Zwarte TTF   Zeer moeilijk 4

Vereniging of 
stichting

RNT-vrijwilliger
Externe expert 
(gebouwde TTF’s)

Rode TTF   Moeilijk 3

Blauwe TTF   Gemiddeld 2

Aanrijdroute
Singletrack   Makkelijk 1 Vereniging of 

stichting
Steekproef  
RNT-vrijwilliger

Openbare weg 0

Verbindingsroute
Singletrack   Makkelijk 1 Vereniging of 

stichting
Steekproef  
RNT-vrijwilliger

Openbare weg 0

G
eb

ruikerservaringen en officiële m
eldingen: m

elding@
routeok.nl
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De ondergetekenden     

 

I.  , gevestigd te     

 

aan het adres   ,  

 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door  ,

 hierna te noemen: ‘bruikleengever’. 

II. Regionaal openbaar lichaam Recreatieschap Twente, gevestigd te Enschede aan de Nijverheidstraat 30, 7511 JM 

en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 863525325 (daaronder de 

handelsnaam Routenetwerken Twente, kantoorhoudend te Oldenzaal aan de Oude Almeloseweg 11, 7576 PE)  

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Secretaris-Directeur ing. J. Kloots,

 hierna te noemen:  ‘bruiklener’. 

 Bruikleengever en bruiklener hierna gezamenlijk te noemen: ‘partijen’ 

Overwegende dat:

A. Bruikleengever eigenaar is van de digitaal vastgestelde te gebruiken percelen.

B. Bruiklener met bruikleengever regelt dat bruiklener de hiervoor bestemde percelen, op een niet exclusieve basis,  

mag gebruiken ten behoeve van het realiseren en onderhouden van opengestelde, toegankelijke routes onder de  

naam van  ‘Routenetwerken Twente’:

     Fietsnetwerk Twente (FNW) incl. geïntegreerde thema’s en LF Icoonroute(s);

     Wandelnetwerk Twente (WNW) incl. geïntegreerde LAW(en) en Streekpad(en);

     Paardrijnetwerk Twente (PNW);

     Mountainbikenetwerk Twente (MNW);

     Autonetwerk Twente (ANW);

     Informatievoorziening(en) m.b.t. startlocaties / Ontvangstlocaties (TIP / TOP);

     Overige voorzieningen, hierbij benoemd als      (OVZ)

C.  Bruikleengever de hiervoor bestemde percelen in bruikleen zullen worden gegeven aan bruiklener.

Komen als volgt overeen:
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BRUIKLEENOVEREENKOMST  pagina 2 van 4

Artikel 1 - De in bruikleen gegeven onroerende zaak 

1. Bruikleengever geeft de op bijgevoegde (digitale) bestanden aangegeven (delen van) wegen en paden van het terrein 

zoals onder A aangegeven, hierna te noemen ‘het routenetwerk’ in bruikleen aan bruiklener.

2. De bevoegdheid tot het in bruikleen nemen berust bij bruiklener. Deze bevoegdheid mag zonder schriftelijke 

toestemming van bruikleengever niet worden overgedragen in bruikleen of elke andere vorm van gebruik (zoals pacht  

of huur) aan anderen. Het in bruikleen gegeven terrein mag uitsluitend door bruiklener gebruikt worden ten behoeve  

van het realiseren en in standhouden van hetgeen onder B hierboven is aangekruist.

3. Bruikleengever blijft eigenaar en gebruiker van het in bruikleen gegeven terrein en geeft bruiklener, voor eigen 

rekening, risico en verantwoording, toestemming tot het aanleggen, in stand houden en gebruiken van materialen en 

voorzieningen, van hetgeen in onder B hierboven is aangekruist en verder in de eventueel bijbehorende appendix / -ces  

is opgenomen.

4. Bruikleengever behoudt het volle genot en gebruik van het betrokken gedeelte van het terrein, dat in bruikleen is 

gegeven, met dien verstande dat bruikleengever instemt met het gebruik van hetgeen onder B hierboven is aangekruist 

voor de gebruikers daarvan.

5. Bruikleengever is exclusief bevoegd om regels te stellen ten aanzien van het beheer, gebruik, toegankelijkheid en 

inrichting van het terrein. Bij het beheer en gebruik van het terrein door bruikleengever dienen de gebruikelijke 

zorgvuldigheidsnormen in acht te worden genomen.

6. Bruiklener verklaart het in bruikleen gegeven terrein voldoende te kennen en te aanvaarden in de staat waarin het  

zich bevindt.

7. Het is bruiklener niet toegestaan, zonder overleg met bruikleengever, veranderingen aan te brengen op het terrein. 

8. Wanneer bruikleengever beheer- en onderhoudswerkzaamheden verricht I laat verrichten is hij jegens bruikleennemer 

niet aansprakelijk voor schade die onbedoeld ontstaat aan materialen / voorzieningen welke onder regie zijn aangelegd 

door bruiklener, die op het perceel aanwezig zijn. Bruiklener draagt zelf zorg voor het herstel / vervanging van eventueel 

aangebrachte schade aan deze materialen of voorzieningen.

9. Bruikleengever zal zich uitdrukkelijk onthouden van reclame-uitingen of andere uitingen al dan niet voor commerciële 

doeleinden ten behoeve van zichzelf of derden. 

Artikel 2 - Tijdsduur en opzegging  

1. Deze overeenkomst treedt per      (datum) in werking:

      voor onbepaalde tijd tot opzegging van een der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden;

      bepaalde tijd tot      (datum); na afloop van deze termijn

   wordt deze overeenkomst stilzwijgend en onder dezelfde voorwaarden verlengd tenzij een van de partijen  

deze voordien heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

2. De bruikleen kan tussentijds eindigen met wederzijds goedvinden. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en met

 inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3. Zowel bruiklener als bruikleengever zijn bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang

 tot ontbinding van deze overeenkomst over te gaan in het geval de andere partij, ondanks ingebrekestelling toerekenbaar

 tekort komt in de naleving van enige bepaling van deze overeenkomst.

4. Voor zover in deze bruikleenovereenkomst niet anders is bepaald, dient bruiklener het in gebruik gegeven perceel na het

 eind van deze overeenkomst op leveren in de staat waarin het zich bij het aangaan van deze bruikleenovereenkomst 

 bevond, tenzij de bruikleengever schriftelijk aan bruiklener heeft aangegeven dat hij de op het terrein aanwezige 

 objecten wil behouden. In dat geval draagt bruiklener deze objecten tegen reële marktwaarde over aan bruikleengever.
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Artikel 3 - Financiële regelingen  

1.  De bruiklener is voor het gebruik van het in bruikleen gegeven terrein geen financiële vergoeding verschuldigd.

2. In de situatie dat artikel 3 lid 1 niet van toepassing is, kan de bruikleengever voorwaarden stellen aan de wijze waarop  

 de bruiklener deze (aanvullende of alternatieve) financiële regelingen toepast of wil gaan toepassen.

3. Kosten voor juridische zaken, het coördineren van vrijwilligers, te dekken aansprakelijkheid en de ontsluiting van digitale 

 gegevens / logboeken zullen door de bruiklener gedragen worden.

Artikel 4 - Aanleg en onderhoud

1. Bruiklener draagt de kosten van de aanleg en het onderhoud van de voorzieningen van hetgeen onder B hierboven is 

aangekruist en in de eventueel bijbehorende appendix is opgenomen.

2. Voor de aanvang van aanleg is door bruiklener afstemming noodzakelijk met bruikleengever. Voor beheer en onderhoud 

zal periodiek een afstemming met de bruikleengever plaatsvinden.

3. Bruiklener is geheel verantwoordelijk voor benodigde overheidsvergunningen voor haar activiteiten en aan te  

leggen werken.

4. Bruiklener is verplicht op aanwijzing van bruikleengever de route te verleggen voor rekening van bruiklener indien 

bruikleengever dit noodzakelijk acht vanwege herinrichting van een terrein.

5. Bruiklener houdt bij de ontwikkeling van hetgeen onder B hierboven aangekruiste routenetwerk(en) rekening met 

eventuele (verplichte) natuuropgaven en neemt in acht dat dit op termijn kan leiden tot aanpassingen van een route(s) of 

(het) betreffende routenetwerk(en). 

6. Bruiklener kan de aanleg en/of het onderhoud aan de voorzieningen door derden laten uitvoeren. Bruikleengever is 

gerechtigd aan bruiklener aanwijzingen te geven, welke de bruiklener weer dient op te leggen aan die derde. Indien 

de aanleg en/of het onderhoud door bruiklener dan wel door bruiklener in te schakelen derden wordt uitgevoerd, 

dan verleent bruikleengever aan bruiklener en de namens bruiklener ingeschakelde derden toestemming om met 

motorvoertuigen te rijden op daarvoor geschikte en toegankelijke wegen en paden die in eigendom zijn  

bij bruikleengever.

7. In het kader van hetgeen onder B hierboven is aangekruist omschreven gebruik, zullen door bruiklener 

onderhoudswerkzaamheden gepleegd worden met betrekking tot de bewegwijzering en, op nog nader wijze  

vastgelegd tussen bruikleengever en bruiklener, de ondergrond dan wel padverharding en doorwaadbaarheid van de 

routes in het netwerk. Deze nadere omschrijving van deze werkzaamheden is omschreven in de eventueel bijbehorende  

appendix / -ces. Deze appendix / -ces maakt / maken dan een integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

8. Bruiklener gaat uit van eenheid in vorm en uitstraling van alle route-elementen, die tot de Routenetwerken Twente  

behoren. De kwaliteitsrichtlijnen voor ontwerp, vormgeving, beheer en onderhoud zijn beschreven in het ‘Middelen-

handboek en Technisch handboek Routenetwerken Twente’. In de eventuele appendix / -ces worden hier tussen 

bruikleengever en bruiklener nadere afspraken over gemaakt.

Artikel 5 - Schade, preventie & aansprakelijkheid 

1. Bruiklener is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het in 

bruikleen gegeven terrein en daarop aangelegde voorzieningen. Bruiklener is bovendien verplicht om bruikleengever 

terstond op de hoogte te stellen indien zich dergelijke schade of een gebeurtenis als bedoeld in 5.4 voordoet of dreigt 

voor te doen.

2. Bruiklener is jegens bruikleengever aansprakelijk voor alle schades en verliezen aan het in bruikleen gegeven terrein en 

daarop aangelegde voorzieningen, tenzij bruiklener bewijst dat hem, de personen die hij tot het in bruikleen gegeven 

terrein heeft toegelaten, zijn personeel en personen waarvoor hij aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat 

hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten, dan wel dat sprake is van gebruik van een openbare weg / pad in  

de zin van de Wegenwet.
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3. Bruiklener vrijwaart bruikleengever tegen schade die bruikleengever lijdt en boetes die bruikleengever worden opgelegd 

door gedragingen of nalatigheden van bruiklener.

4. Bruikleengever is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van bruiklener of van  

derden, en bruiklener vrijwaart bruikleengever voor aanspraken van derden ter zake, behoudens in geval van schade  

als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van bruikleengever ten aanzien van de staat van het in bruikleen 

gegeven terrein.

5. Bruikleengever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van activiteiten van bruiklener of van belemmeringen  

in het gebruik die derden veroorzaken, tenzij er sprake is van grove schuld of ernstige nalatigheid van  

bruikleengever dienaangaande.

6. Bij landgoederen c.q. opengestelde gebieden zullen de bepalingen, die in de wetgeving NSW zijn opgenomen, gelden 

boven de vrijwillig gegeven toegankelijkheid van de bruikleengever.

7. Verjaring en hiermee de intreding van openbaarheid is met het in bruikleen geven van bestemde percelen niet  

van toepassing.

Ondertekening bruikleenoverkomst

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op      te      

De bruikleengever,       De bruiklener,

    

         

     

         

         

         

         Recreatieschap Twente /  Routenetwerken Twente,

         Ing. J. Kloots  

       Secretaris-Directeur

         

BIJLAGEN & BRONNEN  Bruikleenovereenkomst
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OVEREENKOMST ONDERHOUD EN DOORONTWIKKELING MOUNTAINBIKENETWERK TWENTE

De ondergetekenden

Partijen:

 

1. Het regionaal openbaar lichaam Recreatieschap Twente, gevestigd te Enschede aan de Nijverheidstraat 30, 7511JM 

en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 863525325 (daaronder de 

handelsnaam Routenetwerken Twente, kantoorhoudend te Oldenzaal aan de Oude Almeloseweg 11, 7576 PE)  

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Secretaris-Directeur ing. J. Kloots, 

en

2.  , gevestigd en kantoorhoudend te 

   aan   , ingeschreven in

 het Handelsregister onder nummer   ,

 hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door   ,

 hierna te noemen: ‘de MTBorganisatie’’

Routenetwerken Twente en de MTBorganisatie worden hierna individueel ook wel aangemerkt als ‘Partij’ en gezamenlijk als 

‘Partijen’.

Partijen nemen het volgende in aanmerking:

A. Routenetwerken Twente is beheerder van de routes in het Mountainbikenetwerk Twente, hierna te noemen:  

‘MTBnetwerk Twente’; 

B. Als beheerder is Routenetwerken Twente verantwoordelijk voor het tot stand komen en in stand houden van de routes in 

het MTBnetwerk Twente, waaronder mede begrepen het beheren en coördineren van het routenetwerk en borgen van 

uniformiteit binnen de routes;

C. De MTBorganisatie is bereid onderhoudswerkzaamheden aan één of meer routes in het MTBnetwerk Twente uit te voeren; 

D. Partijen leggen hun afspraken over dit onderhoud en de doorontwikkeling van de routes in het MTBnetwerk Twente vast 

in deze overeenkomst. 

Partijen nemen het volgende overeen:
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HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 - Doel van de overeenkomst 

1. Routenetwerken Twente en de MTBorganisatie hebben, onder andere, als gezamenlijk doel om de routes in het 

MTBnetwerk Twente op een hoog niveau te behouden en daarbij de gebruikers van de routes veiligheid en uitdaging  

te bieden.

2.  Om de in lid 1 genoemde doelen te bereiken verricht de MTBorganisatie onderhoudswerkzaamheden en faciliteert 

Routenetwerken Twente de MTBorganisatie onder andere met materieel, financiën en advies met betrekking tot het 

onderhoud en de doorontwikkeling van de routes in het MTBnetwerk Twente.

Artikel 2 - Reikwijdte van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst heeft betrekking op het onderhoud, alsmede de doorontwikkeling, van de routes in het MTBnetwerk 

Twente zoals deze digitaal inzichtelijk wordt gemaakt via het intranet van Routenetwerken Twente en voor zover 

Routenetwerken Twente deze route(s) aan de MTBorganisatie heeft toegewezen.

2. Onderdeel van deze overeenkomst is tevens het ‘Middelenhandboek Routenetwerken Twente’, welke digitaal beschikbaar 

wordt gesteld via het intranet van Routenetwerken Twente. 

3. Verplicht verlengstuk van deze overeenkomst is het MTBprotocol, welke als bijlage aan deze overeenkomst is gekoppeld. 

De laatste versie van dit protocol wordt beschikbaar gesteld via het intranet van Routenetwerken Twente.

HOOFDSTUK 2 - ONDERHOUD 

Artikel 3 - Onderhoudswerkzaamheden

1. In het kader van de uitoefening van deze overeenkomst is de MTBvereniging zowel (mede) verantwoordelijk voor,  

als verplicht tot de structurele uitvoering van de volgende onderhoudswerkzaamheden:

 a. onderhoudswerkzaamheden aan de bewegwijzering van de routes in het MTB netwerk Twente;

 b. onderhoudswerkzaamheden aan de ondergrond, dan wel padverharding, van de routes in  

het MTBnetwerk Twente;

 c.  onderhoudswerkzaamheden aan de voorzieningen van de routes in het MTBnetwerk Twente;

 d. onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de doorwaadbaarheid van de routes in het MTBnetwerk Twente.

2. De MTBvereniging zorgt ervoor dat zijn verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot bovengenoemde onder-

houdswerkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 van deze overeenkomst.

3. Inzet van specialistisch, gemotoriseerd gereedschap (inclusief mankracht), ten behoeve van de 

onderhoudswerkzaamheden aan de routes in het MTBnetwerk Twente, dient door de MTBorganisatie te worden 

uitbesteed, tenzij de MTBorganisatie zelf beschikt over dergelijk gereedschap en gediplomeerde mankracht.

Artikel 3.1 - Bewegwijzering 

1. Met het onderhoud van de bewegwijzering van de routes in het MTBnetwerk Twente worden in ieder geval de volgende 

werkzaamheden bedoeld:

 a. het maandelijks inspecteren van de bewegwijzering op de staat van gesteldheid, beschadigingen en diefstal;

 b. het vervangen, dan wel herstellen, van ernstig beschadigde, versleten of verdwenen bewegwijzering;
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 c. het schoonmaken van vervuilde bewegwijzering;

 d. het rechtzetten van op enigerlei wijze uit positie gebrachte bewegwijzering.

2. Routenetwerken Twente zal de onder lid 1b bedoelde werkzaamheden uitvoeren, alsmede mankracht beschikbaar stellen 

die voor de onderhoudswerkzaamheden van de routes in het MTBnetwerk Twente noodzakelijk zijn. . 

3. De MTBorganisatie is te allen tijde verplicht de wijze van bewegwijzering te handhaven en niet zelfstandig te wijzigen of 

te vervangen, overeenkomstig de beschrijving uit het ‘Middelenhandboek Routenetwerken Twente’. 

4. Het plaatsen, dan wel aanbrengen, van panelen met betrekking tot de routes in het MTBnetwerk Twente is enkel 

voorbehouden aan Routenetwerken Twente. Door de MTBorganisatie eigengemaakte panelen worden door 

Routenetwerken Twente verwijderd.  

Artikel 3.2 - Ondergrond

1. Met het onderhoud van de ondergrond, dan wel padverharding, van de routes in het MTBnetwerk Twente worden in ieder 

geval de volgende werkzaamheden bedoeld:

 a. het maandelijks inspecteren van de ondergrond, dan wel padverharding, op de staat van gesteldheid;

 b. het bladvrijhouden van singletracks, ten behoeve van het langdurig in stand houden van de toplaag;

 c. het herstellen van grove onregelmatigheden in de ondergrond, dan wel padverharding;

 d. het egaal houden van de ondergrond, dan wel padverharding.

2. Routenetwerken Twente zal jaarlijks aan de MTBorganisatie een graafmachine beschikbaar stellen voor vijf uren 

graafmachine-inzet, indien deze voor de onderhoudswerkzaamheden van de ondergrond, dan wel padverharding, 

van de routes in het MTBnetwerk Twente noodzakelijk is. Deze graafmachine inzet dient vooraf schriftelijk door 

de MTBorganisatie aangevraagd te worden bij Routenetwerken Twente. De graafmachine wordt niet eerder door 

Routenetwerken Twente verleend dan wanneer zij hiervoor schriftelijke toestemming aan de MTBorganisatie  

hebben verleend. 

3. Routenetwerken Twente zal aan de MTBorganisatie materiaal voor de ondergrond van singletracks in het MTBnetwerk 

Twente leveren, tenzij de MTBorganisatie zelf kan voorzien in een vergelijkbaar product. Indien de MTBorganisatie 

zelf kan voorzien in materiaal dan mag zij niet eerder starten met het uitvoeren  van de werkzaamheden dan wanneer 

Routenetwerken Twente het materiaal heeft goedgekeurd.

Artikel 3.3 - Voorzieningen

1. Met het onderhoud van de voorzieningen (zijnde: bruggen, technical trial features en (klap)hekjes) van de routes in het 

MTBnetwerk Twente worden in ieder geval de volgende werkzaamheden bedoeld: 

 a. het maandelijks inspecteren op de staat van gesteldheid van de voorzieningen;

 b. het verrichten van kleine reparaties aan de voorzieningen.

2. Routenetwerken Twente zal aan de MTBorganisatie gaas en hout beschikbaar stellen die voor de onderhouds-

werkzaamheden aan de voorzieningen van de routes in het MTBnetwerk Twente noodzakelijk zijn.  

Artikel 3.4 - Doorwaadbaarheid 

1. Met het onderhoud van de doorwaadbaarheid van de routes in het MTBnetwerk Twente worden in ieder geval de 

volgende werkzaamheden bedoeld:

 a. het maandelijks inspecteren op de staat van gesteldheid van de doorwaadbaarheid;

 b. het verwijderen van overhangende takken en niet-passeerbare obstakels;

 c. het opsnoeien van struikgewas.
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2. Met het onderhoud van de doorwaadbaarheid van de routes in het MTBnetwerk Twente wordt niet bedoeld het 

verwijderen van bomen en groot struikgewas.

3. De grondeigenaar, niet zijnde Routenetwerken Twente, behoudt te allen tijde het recht om zelf het onderhoud van de 

doorwaadbaarheid van de routes in het MTBnetwerk Twente te verzorgen. De grondeigenaar is tevens bevoegd om de 

MTBorganisatie uit te sluiten van enige onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de doorwaadbaarheid, als bedoeld 

in dit artikel.  

Artikel 4 - Controle onderhoudswerkzaamheden 

Routenetwerken Twente behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden van de routes in het 

MTBnetwerk Twente, als bedoeld in dit hoofdstuk, tweemaal per jaar te (laten) controleren en rapporteren. Van deze controle 

wordt aan de MTBorganisatie verslag gedaan.

HOOFDSTUK 3 - DOORONTWIKKELING 

Artikel 5 - Werkwijze doorontwikkeling

1. Routenetwerken Twente is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling – waaronder uitbreiding en verbetering - 

van de routes in het MTBnetwerk Twente. Deze doorontwikkeling geschiedt volgens het vastgestelde protocol en 

bijbehorende verplichtingen. Aan het begin van elk kalenderjaar inventariseert Routenetwerken Twente voorstellen voor 

doorontwikkeling van de MTBroutes en bepaalt zij welke voorstellen voor uitvoering in aanmerking komen.

2. Ten behoeve van de advisering omtrent de doorontwikkeling van singletracks binnen het  MTBnetwerk Twente, schakelt 

Routenetwerken Twente een derde als adviseur in.

3. Voor de overige doorontwikkeling van de MTBroutes heeft de MTBorganisatie een adviserende en uitvoerende rol zoals 

bepaald in deze overeenkomst.

4. Indien de MTBorganisatie uitvoerende werkzaamheden wil verrichten in het kader van de doorontwikkeling van de routes 

in het MTBnetwerk Twente, dan vraagt zij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming aan Routenetwerken Twente. Het 

is de MTBorganisatie verboden uitvoerende werkzaamheden tot doorontwikkeling van een route te verrichten zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Routenetwerken Twente, ook indien deze werkzaamheden volledig worden 

bekostigd met externe financiering.

5. Indien de MTBorganisatie een kraanmachinist nodig heeft, ten behoeve van de doorontwikkeling van de routes in het 

MTBnetwerk Twente, dan wordt deze kraanmachinist door Routenetwerken Twente aangewezen, tenzij de MTBorganisatie 

zelf beschikt over een gecertificeerd kraanmachinist om de werkzaamheden uit te voeren. De gecertificeerde 

kraanmachinist van de MTBorganisatie mag niet eerder starten met het uitvoeren van de werkzaamheden dan na 

schriftelijke toestemming van Routenetwerken Twente.

6. Routenetwerken Twente behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de doorontwikkeling van de routes in het 

MTBnetwerk Twente, als bedoeld in dit hoofdstuk, te (laten) controleren. Van deze controle zal aan de MTBorganisatie 

verslag worden gedaan. Tevens zal er door Routenetwerken Twente een risicorapportage worden opgesteld. De nazorg 

voortvloeiende uit deze risicorapportage is onderdeel van de doorontwikkeling.

7. Over de doorontwikkeling van een MTBroute communiceert de MTBorganisatie met Routenetwerken Twente via de 

routecoördinator van de MTBorganisatie. Rechtstreekse communicatie door andere medewerkers of vrijwilligers van de 

MTBorganisatie aan Routenetwerken Twente is niet toegestaan.

8. Uitsluitend Routenetwerken Twente informeert de gemeente waarin de door te ontwikkelen route is gelegen vooraf over 

de voorgenomen werkzaamheden.
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HOOFDSTUK 4 - VEILIGHEID

Artikel 6 - Veiligheidsvoorschriften

1. Medewerkers, dan wel vrijwilligers, van de MTBorganisatie dienen gekwalificeerd en kundig gebruik te maken 

van de goedgekeurde materialen en apparaten, en dienen hun werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de 

veiligheidsvoorschriften van de materialen en apparaten.

2. Gemotoriseerde materialen mogen enkel worden bediend door medewerkers, dan wel vrijwilligers, van  

de MTBorganisatie die hiertoe een diploma behaald hebben. Uitgezonderd hiervan zijn bladblazers en  

kleine handgereedschappen.

3. Routenetwerken Twente zal met enige regelmaat zorg dragen voor het aanbieden van cursussen met betrekking tot het 

veilig uitvoeren van werkzaamheden, voor de medewerkers, dan wel vrijwilligers, van de MTBorganisatie.

4. Routenetwerken Twente houdt steekproefsgewijs toezicht op de naleving van de bepalingen als bedoeld in dit artikel.

5. Het is de MTBorganisatie niet toegestaan om met motorzagen en ander groter materieel onderhoud te verrichten waar 

verplichte diploma’s voor nodig zijn. Indien een vrijwilliger van een MTBorganisatie dit werk mag verrichten, moet dit 

vooraf schriftelijk kenbaar zijn gemaakt met toevoeging van het behaalde diploma.

Artikel 7 - Veiligheid op de route

1. De MTBorganisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de routes in het MTBnetwerk Twente. Deze veiligheid  

bestaat uit obstakelvrije paden, waarbij geen uitstekende stobben, stenen of andere materialen aanwezig mogen zijn  

op het rijpad.

2. Grove gebreken aan het pad behoren direct verholpen te worden door de MTBorganisatie. Onder grove gebreken worden 

voornamelijk verstaan: verzakkingen, grote gaten en oneffenheid tussen rijpaden en voorzieningen.

3. Gevaarlijk overhangend groen, bedrading en andere belemmerende obstakels dienen ook direct door de MTBorganisatie 

verwijderd te worden.

4. In verband met de verdere veiligheid op de routes in het MTBnetwerk Twente is de MTBorganisatie verplicht tot registratie 

van de routes. De registratie dient te worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 8 van deze overeenkomst.

5. Indien de MTBorganisatie niet kan voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in dit artikel dan dient de MTBorganisatie 

direct na deze constatering contact op te nemen met Routenetwerken Twente. Routenetwerken Twente en de 

MTBorganisatie treden vervolgens in overleg omtrent het borgen van de veiligheid op de route.

HOOFDSTUK 5 - REGISTRATIE EN INSPECTIE

Artikel 8 - Registratie

1. Zowel Routenetwerken Twente als de MTBorganisatie zijn verplicht om het door Routenetwerken Twente digitaal 

beschikbaar gestelde logsysteem bij te houden over de te onderhouden routes in het MTBnetwerk Twente. Daarbij zorgen 

beide partijen ervoor dat deze routes te allen tijde juist geregistreerd worden.

2. Routenetwerken Twente en de MTBorganisatie dragen er tevens zorg voor dat de voorzieningen en  bewegwijzeringen 

van de routes in het MTBnetwerk Twente geregistreerd worden in een door Routenetwerken Twente beschikbaar gesteld 

systeem. Dit systeem wordt door Routenetwerken Twente beschikbaar gesteld via een module, in de vorm van een 

logboek.
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3. Naast de vastlegging van de routes zelf, zullen de volgende punten geregistreerd moeten worden:

 a. De gebreken als bedoeld in artikel 7 van deze overeenkomst;

 b. De registratie van iedere schouwronde;

 c. De status van de ondergrond, voorzieningen en bewegwijzering.

4. De registratie zal gebruikt worden voor de vaststelling van de eindafrekening van de jaarlijkse vergoedingen bedoeld in 

artikel 10 van deze overeenkomst.

5. Routenetwerken Twente behoudt zich het recht voor te allen tijde informatie toe te voegen over de desbetreffende 

routes, alsmede informatie te wijzigen over de desbetreffende routes.

Artikel 9 - lnspectie

1. De MTBorganisatie dient maandelijks de routes in het MTBnetwerk Twente te inspecteren op:

 a. De correcte vastlegging van de routes, als bedoeld in artikel 9 van deze overeenkomst;

 b. De gebreken, als bedoeld in artikel 7 van deze overeenkomst;

 c. De status van bewegwijzering, als bedoeld in artikel 3.1 van deze overeenkomst;

 d. De status van de ondergrond, als bedoeld in artikel 3.2 van deze overeenkomst;

 e. De status van voorzieningen, als bedoeld in artikel 3.3 van deze overeenkomst.

2. Routenetwerken Twente laat steekproefsgewijs inspecteren of de MTBorganisatie voldoet aan zijn verplichtingen als 

bedoeld in lid 1 van dit artikel. De MTBorganisatie is verplicht, indien nodig, actie te ondernemen voortvloeiende uit 

voornoemde inspectie. 

3. De coördinatoren van de MTBorganisatie dienen de inspectie maandelijks terug te koppelen aan Routenetwerken Twente. 

Bij knelpunten dient dit mondeling te gebeuren, bij overige punten dient dit te gebeuren via het systeem, als bedoeld in 

artikel 8 van deze overeenkomst. Deze registratie bevat in ieder geval de datum van de inspectie en een omschrijving van 

de werkzaamheden die de MTBorganisatie heeft verricht met betrekking tot de in lid 1 genoemde onderdelen.

4. Routenetwerken Twente behoudt zich het recht voor om een algehele inspectie, alsmede een risicoanalyse, te laten 

maken door een externe partij.

HOOFDSTUK 6 - FINANCIEN 

Artikel 10 - Vergoeding en betaling onderhoud

1. Voor het door de MTBorganisatie uitgevoerde onderhoud zoals bedoeld in deze overeenkomst is Routenetwerken 

Twente een vergoeding aan de MTBorganisatie verschuldigd. Routenetwerken Twente stelt de vergoeding per route 

en per kalenderjaar vast aan het begin van dat jaar. Daarbij zijn het beschikbare budget en de lengte van de route de 

belangrijkste bepalende factoren.

2. Indien bij het onderhoud van een aan de MTBorganisatie toegewezen route ook andere organisaties betrokken zijn, is 

de MTBorganisatie gehouden en bereid aan deze derden een vergoeding te verstrekken naar evenredigheid van hun 

aandeel. Routenetwerken Twente is aan deze derden geen rechtstreekse vergoeding verschuldigd. Routenetwerken 

Twente is evenmin persoonlijke vergoedingen verschuldigd aan personen die door de MTBorganisatie zijn ingeschakeld.

3. Het in lid 1 bedoelde vastgestelde jaarbedrag geldt als maximale jaarvergoeding. Routenetwerken Twente behoudt zich 

het recht voor om kosten die zij ten behoeve van de MTBorganisatie heeft gemaakt, in mindering te brengen op deze 

vergoeding en dit bedrag terug te vorderen of te verrekenen.
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4. Routenetwerken Twente voldoet het in lid 1 bedoelde vastgestelde jaarbedrag aan de MTBorganisatie in één keer in het 

eerste kwartaal van het betreffende kalenderjaar.

5. Aan het einde van het kalenderjaar verstrekt de MTBorganisatie aan Routenetwerken Twente een gespecificeerd overzicht 

waarin wordt omschreven wat de MTBorganisatie met de jaarvergoeding heeft bekostigd.

6. Bezijden de jaarlijkse vergoeding is het de MTBorganisatie niet toegestaan commerciële afspraken te maken  

met externen. 

Artikel 11- Vergoeding en betaling doorontwikkeling

1. Aan het begin van elk kalenderjaar bepaalt Routenetwerken Twente of en zo ja, in hoeverre zij gelden beschikbaar stelt 

voor de ingediende voorstellen tot doorontwikkeling van de MTBroutes.

2. Indien Routenetwerken Twente heeft ingestemd met het doorontwikkelen van een route door de MTBorganisatie is zij 

hiervoor een vergoeding verschuldigd zoals nader overeen te komen en tot maximaal het beschikbaar gestelde bedrag 

bedoeld in lid 1.

3. De MTBorganisatie stuurt Routenetwerken Twente na het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden tot 

doorontwikkeling een gespecificeerde factuur. Routenetwerken Twente voldoet deze binnen een maand na ontvangst.

Artikel 12 - Externe financiering

1. Indien de MTBorganisatie externe financiering kan verkrijgen, informeert zij Routenetwerken Twente hier zo spoedig 

mogelijk over. Routenetwerken Twente onderzoekt dan in hoeverre verhoging van dit bedrag mogelijk is in de vorm 

van cofinanciering uit subsidiefondsen van derden. Voor het geval cofinanciering door derden mogelijk is, behoudt 

Routenetwerken Twente zich het recht voor om als partner op treden in het kader van de externe financiering.

2. Indien de MTBorganisatie externe financiering kan verkrijgen, informeert zij Routenetwerken Twente hier zo spoedig 

mogelijk over. 

3. Indien de MTBorganisatie de externe financiering niet direct na toekenning aan Routenetwerken Twente heeft gemeld, is 

Routenetwerken Twente gerechtigd om dit bedrag in mindering te brengen op een aan de MTBorganisatie verschuldigde 

vergoeding en dit bedrag terug te vorderen of te verrekenen. Eveneens is Routenetwerken Twente gerechtigd de 

overeenkomst met de MTBorganisatie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

4. Indien Routenetwerken Twente een bedrag ter doorontwikkeling vaststelt en er blijkt nadien veel externe financiering 

ten behoeve van de doorontwikkeling bij de MTBorganisatie te zijn binnengekomen, dan bestaat de mogelijkheid dat 

Routenetwerken Twente het bedrag ten behoeve van doorontwikkeling opnieuw vaststelt.

HOOFDSTUK 7 - AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 13 - Aansprakelijkheidsbepalingen

1. Routenetwerken Twente is tegenover derden aansprakelijk voor het onderhoud van de MTBroutes voor zover dit valt 

onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

2. De MTBorganisatie is aansprakelijk voor schade aan zaken en/of personen die is ontstaan door opzet en/of grove 

nalatigheid van personen die zij heeft ingeschakeld bij het uitvoeren van haar werkzaamheden uit hoofde van  

deze overeenkomst.

3. Mocht de MTBorganisatie boetes krijgen dan komen deze volledig voor rekening van de MTBorganisatie.

         

Paraaf MTBvereniging     Paraaf Recreatieschap Twente
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HOOFDSTUK 8 - OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 14 - Looptijd en beeindiging

1. Deze overeenkomst is aangegaan voor het kalenderjaar 2022.

2. Na afloop van het kalenderjaar wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend met een jaar verlengd behoudens opzegging 

door één van de partijen.

3. Elke partij kan de overeenkomst opzeggen door een schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 

drie maanden.

4. Bij beëindiging is Routenetwerken Twente geen schadevergoeding aan de MTBorganisatie verschuldigd.

Artikel 15 - Contactpersonen

1. Totdat Recreatieschap Twente anders meedeelt treedt als contactpersoon namens de Routenetwerken Twente, inzake de 

routes in het MTBnetwerk Twente op, de heer H. van den Heuvel.

2. Contactpersoon voor de MTBvereniging is de routecoordinator, de heer/mevrouw

    

    

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te      op      

Recreatieschap Twente     

ing. J. Kloots       

Secretaris-Directeur     

        

Bijlagen:

1. MTBprotocol

         

Paraaf MTBvereniging     Paraaf Recreatieschap Twente
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1. Het regionaal openbaar lichaam Recreatieschap Twente, gevestigd te Enschede aan de Nijverheidstraat 30,  

7511 JM en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 863525325  

(daaronder de handelsnaam Routenetwerken Twente, kantoorhoudend te Oldenzaal aan de Oude Almeloseweg 11,  

7576 PE) hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Secretaris-Directeur ing. J. Kloots; 

 

en : 

 

2.   (naam),  

 

   (adres),  

 

   (PC) te    (plaats),  

 

 geboren op   ,

 

vanaf hierna te noemen ‘de vrijwilliger’; 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen, ervan uitgaand dat deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is in  

de zin van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 1 

a. De vrijwilliger zal per    ten behoeve van Recreatieschap Twente werkzaamheden anders 

dan bij wijze van beroep verrichten zonder daaraan op enigerlei wijze aanspraak op een beloning te ontlenen.  

b. De vrijwilliger dient de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van één week. Recreatieschap 

Twente dient de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van twee weken. Bij aanvaarding van 

een betrekking elders door de vrijwilliger kan de overeenkomst zonder opzegtermijn worden beëindigd. In dat geval zal 

Recreatieschap Twente op verzoek van de vrijwilliger bij beëindiging van de werkzaamheden een getuigschrift aan de 

vrijwilliger uitreiken. 

c. Recreatieschap Twente is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de vrijwilliger 

naar het oordeel van Recreatieschap Twente de bepalingen van deze overeenkomst onvoldoende in acht neemt. 

d. De vrijwilliger vervult geen formatieplaats en kan ook geen aanspraak maken op een dergelijke plaats. 

 

Artikel 2 

a. De overeengekomen werkzaamheden zullen ten behoeve van de Routenetwerken Twente zijn. 

b. De vrijwilliger kan de werkzaamheden zelf invullen, waarbij de verplichting is om in ieder geval tweemaal per jaar  

een volledige schouw te voltooien.  

c. Wanneer de vrijwilliger wegens ziekte, dan wel in verband met sollicitatie, verplichtingen die voortvloeien uit 

werkloosheid of andere wettelijke verplichtingen, verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten 

brengt hij de contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

d. Namens Recreatieschap Twente zal als contactpersoon optreden mevr. J. Goossens, coördinator bij de afdeling Recreatieve 

Voorzieningen. De vrijwilliger richt zich tot de contactpersoon voor alle zaken die de uitoefening van de overeengekomen 

werkzaamheden betreffen. 

e. De contactpersoon draagt zorg voor de noodzakelijke begeleiding van de te verrichten werkzaamheden. 

 

BIJLAGEN & BRONNEN  Vrijwilligersovereenkomst algemeen
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Artikel 3 

De door de vrijwilliger werkelijk gemaakte onkosten, die direct verband houden met zijn werkzaamheden, worden door  

Recreatieschap Twente aan de vrijwilliger vergoed, mits hiertoe voorafgaand toestemming van de contactpersoon is verkregen. 

 

Artikel 4 

a. Indien de vrijwilliger aansprakelijk is voor schade die hij, anders dan door grove schuld of opzet, bij het verrichten van 

zijn werkzaamheden heeft veroorzaakt, zal Recreatieschap Twente de schade namens de vrijwilliger afwikkelen, mits de 

vrijwilliger Recreatieschap Twente terstond na het ontstaan van de schade heeft ingelicht, de aansprakelijkheid voor de 

schade niet heeft erkend en de afhandeling van de schade geheel aan Recreatieschap Twente overlaat. 

b. De vrijwilliger dient zich te verzekeren tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid. 

c. Recreatieschap Twente sluit een ongevallenverzekering ten behoeve van de vrijwilliger af. 

 

Artikel 5 

a. De vrijwilliger verbindt zich tot geheimhouding ten aanzien van eventuele vertrouwelijke informatie die hij tijdens het 

verrichten van de overeengekomen werkzaamheden verwerft. 

b. De vrijwilliger neemt de in het belang van de orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels en aanwijzingen in 

acht, zoals deze binnen Recreatieschap Twente gelden. 

 

 

Aldus opgemaakt en getekend te     op      

 

 

Namens Recreatieschap Twente:     De vrijwilliger: 

 

        

Secretaris-Directeur Recreatieschap Twente

Ing. J. Kloots 

BIJLAGEN & BRONNEN  Vrijwilligersovereenkomst algemeen
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1. Het regionaal openbaar lichaam Recreatieschap Twente, gevestigd te Enschede aan de Nijverheidstraat 30,  

7511 JM en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 863525325  

(daaronder de handelsnaam Routenetwerken Twente, kantoorhoudend te Oldenzaal aan de Oude Almeloseweg 11,  

7576 PE) hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Secretaris-Directeur ing. J. Kloots; 

 

en : 

 

2.   (naam),  

 

   (adres),  

 

   (PC) te    (plaats),  

 

 geboren op   ,

 

vanaf hierna te noemen ‘de vrijwilliger’; 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen, ervan uitgaand dat deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is in de zin 

van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 1 

a. De vrijwilliger zal per    ten behoeve van Recreatieschap Twente werkzaamheden anders 

dan bij wijze van beroep verrichten zonder daaraan op enigerlei wijze aanspraak op een beloning te ontlenen.  

b. De vrijwilliger dient de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van één week. Recreatieschap 

Twente dient de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van twee weken. Bij aanvaarding van 

een betrekking elders door de vrijwilliger kan de overeenkomst zonder opzegtermijn worden beëindigd. In dat geval zal 

Recreatieschap Twente  

op verzoek van de vrijwilliger bij beëindiging van de werkzaamheden een getuigschrift aan de vrijwilliger uitreiken. 

c. Recreatieschap Twente is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de vrijwilliger 

naar het oordeel van Recreatieschap Twente de bepalingen van deze overeenkomst onvoldoende in acht neemt. 

d. De vrijwilliger vervult geen formatieplaats en kan ook geen aanspraak maken op een dergelijke plaats. 

 

Artikel 2 

a. De overeengekomen werkzaamheden zullen ten behoeve van de Routenetwerken Twente zijn. 

b. De vrijwilliger zal de werkzaamheden verrichten gedurende vijf uur per week op in onderling overleg te bepalen tijden. 

c. Wanneer de vrijwilliger wegens ziekte, dan wel in verband met sollicitatie, verplichtingen die voortvloeien uit 

werkloosheid of andere wettelijke verplichtingen, verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten 

brengt hij de contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

d. Namens Recreatieschap Twente zal als contactpersoon optreden mevrouw J. Goossens, coördinator bij de afdeling 

Recreatieve Voorzieningen. De vrijwilliger richt zich tot de contactpersoon voor alle zaken die de uitoefening van de 

overeengekomen werkzaamheden betreffen. 

e. De contactpersoon draagt zorg voor de noodzakelijke begeleiding van de te verrichten werkzaamheden. 

 

BIJLAGEN & BRONNEN  Vrijwilligersovereenkomst met vergoeding
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Artikel 3 

De door de vrijwilliger werkelijk gemaakte onkosten, die direct verband houden met zijn werkzaamheden, worden door  

Recreatieschap Twente aan de vrijwilliger vergoed, mits hiertoe voorafgaand toestemming van de contactpersoon is verkregen.  

Daarnaast ontvangt de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding van €1700 (zeventienhonderd) per jaar. 

Artikel 4 

a. Indien de vrijwilliger aansprakelijk is voor schade die hij, anders dan door grove schuld of opzet, bij het verrichten van 

zijn werkzaamheden heeft veroorzaakt, zal Recreatieschap Twente de schade namens de vrijwilliger afwikkelen, mits de 

vrijwilliger Recreatieschap Twente terstond na het ontstaan van de schade heeft ingelicht, de aansprakelijkheid voor de 

schade niet heeft erkend en de afhandeling van de schade geheel aan Recreatieschap Twente overlaat. 

b. De vrijwilliger dient zich te verzekeren tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid. 

c. Recreatieschap Twente sluit een ongevallenverzekering ten behoeve van de vrijwilliger af. 

 

Artikel 5 

a. De vrijwilliger verbindt zich tot geheimhouding ten aanzien van eventuele vertrouwelijke informatie die hij tijdens  

het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden verwerft. 

b. De vrijwilliger neemt de in het belang van de orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels en aanwijzingen  

in acht, zoals deze binnen Recreatieschap Twente gelden. 

 

 

Aldus opgemaakt en getekend te     op      

 

 

Namens Recreatieschap Twente:     De vrijwilliger: 

 

        

Secretaris-Directeur Recreatieschap Twente

Ing. J. Kloots 

BIJLAGEN & BRONNEN  Vrijwilligersovereenkomst met vergoeding
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De Checklist bosbeheer of een kopie daarvan wordt (inclusief bijbehorende kaarten en inventarisatielijsten), gerekend vanaf  

het moment waarop de werkzaamheden zijn beëindigd, ten minste twee jaar door de beheerder bewaard, teneinde ook op  

termijn aan te kunnen tonen dat zorgvuldig is gehandeld. 

DEEL 1:  WERKVOORBEREIDING

Deze Checklist bosbeheer deel 1 wordt vóór aanvang van de werkzaamheden door de beheerder ingevuld en ondertekend. 

Ook de aannemer ondertekent als blijk van ontvangst, kennisname en akkoord. De Checklist bosbeheer wordt in tweevoud 

opgemaakt; beheerder en aannemer behouden elk een getekend exemplaar.

 Op welk(e) vak/afdelingen heeft deze checklist bosbeheer betrekking?

 

 Gebieds-/objectaanduiding:

 

 

 

 Is er een kaart gemaakt en bijgevoegd waarop de te beschermen elementen zijn aangeduid?

     Ja

     Nee

 Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden:

 

 

 

 

 

 Wanneer worden de maatregelen uitgevoerd:

 Aanvang werkzaamheden:  

 Afronding werkzaamheden:  
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 Te beschermen soorten en/of elementen

 
AANTAL LOCATIES VAN NESTEN OF VOORKOMENS, 
GEMARKEERD DOOR BEHEERDER 

LOCATIES GEMARKEERD  
OP KAART: 

AANGEWEZEN EN GEMAR-
KEERD IN HET TERREIN: 

ELEMENTEN DIE JAARROND WORDEN GESPAARD EN ONTZIEN

•  Bijzondere nestbomen (zie ‘begrippen’)

•  Holenbomen (zie ‘begrippen’)

•  Dassenburchten

•  Mierenhopen

•  Jeneverbesbomen

•  Rood peperboompje (nieuw onder Wnb)

•  Zweedse kornoelje (nieuw onder Wnb)

BROEDGEVALLEN VAN VOGELS

Broedgevallen van vogels van de Rode lijst 2004:

•  Boomvalk

•  Draaihals

•  Grauwe vliegenvanger

•  Groene Specht

•  Kneu

•  Koekoek

•  Kortsnavelboomkruiper

•  Matkop

•  Nachtegaal

•  Raaf

•  Ransuil

•  Spotvogel

•  Wielewaal

•  Zomertortel

Broedgevallen van vogels van Bijlage 1 Vogelrichtlijn:

•  Blauwborst

•  Boomleeuwerik

•  Middelste Bonte Specht

•  Nachtzwaluw (tevens op Rode Lijst 2004)

•  Oehoe

•  Rode Wouw

•  Ruigpootuil

•  Slechtvalk

•  Wespendief

•  Zwarte Specht

ANDERE VOGEL-, PLANT- OF DIERSOORTEN OF ELEMENTEN 

Die bescherming behoeven (aan te geven door de beheerder, op basis van specifieke omstandigheden ter plekke,  
bijvoorbeeld Bosranden, habitat van Hazelmuis): 

•  

•  

•  

•  
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 Afspraken tussen beheerder en aannemer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beheerder:                    Aannemer: 

 Datum:                 Datum:  

 Plaats:                  Plaats:  

 Naam:                  Naam:  

 Handtekening:                Handtekening: 



pagina 39PROTOCOL MTBNETWERK TWENTE versie 1.9 — maart 2022

BIJLAGEN & BRONNEN  Checklist gedragscode bosbeheer

CHECKLIST GEDRAGSCODE BOSBEHEER
Inclusief aanpassing aan nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb)  pagina 4 van 4

DEEL 2:  AFWIJKINGSRAPPORT

Het afwijkingsrapport kan worden gebruikt wanneer bij de werkzaamheden als gevolg van onvoorziene omstandig- 

heden is afgeweken van deel 1 van de Checklist bosbeheer of van de Gedragscode bosbeheer. In dat geval wordt dit na  

de werkzaamheden ingevuld. Hierbij wordt aangegeven in hoeverre is afgeweken van de Gedragscode bosbeheer en/of  

de Checklist bosbeheer, en welke maatregelen direct na deze constatering zijn getroffen (zie ook onder nummer 20 van  

de maatregelen).

 Op welke wijze is afgeweken van de uitvoering zoals beschreven in deel 1, en waarom?

 

 Afwijkingen ten opzichte van deel 1 van de checklist bosbeheer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beheerder:                    Aannemer: 

 Datum:                 Datum:  

 Plaats:                  Plaats:  

 Naam:                  Naam:  

 Handtekening:                Handtekening: 
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DEEL 1:  WERKVOORBEREIDING

Deze Checklist Natuurbeheer deel 1 wordt vóór aanvang van de werkzaamheden door de beheerder ingevuld en ondertekend. 

Ook de aannemer ondertekent als blijk van ontvangst, kennisname en akkoord. De Checklist Natuurbeheer wordt in tweevoud 

opgemaakt; beheerder en aannemer behouden elk een getekend exemplaar. De checklist wordt tenminste twee jaar bewaard.

 Op welk(e) (deel)gebied(en)/object(en) heeft deze checklist betrekking? 

 

 Gebieds-/objectaanduiding:

 

 

 

 Indien de werkzaamheden slechts een deel van het gebied of object betreffen, dient een kaart toe te worden 

 gevoegd. Is als bijlage een kaart toegevoegd met daarop de locatie(s) van de werkzaamheden?

     Ja

     Nee

 Welke soort werkzaamheden worden uitgevoerd? Aankruisen wat van toepassing is; 

 meer dan één mogelijk:

     begrazen van natuurterreinen

     omzagen en afzetten van houtige beplantingen

     plaggen, chopperen, maaien en strooisel vegen van heide

     branden van heide

     beheer van weidevogelgrasland

     beheer van bijzondere gras- en hooilanden

     maaien van rietland

     schonen en baggeren van poelen en waterlopen

     akkerwerkzaamheden

     onderhoud van gebouwen en bouwwerken

 Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden:
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 Wanneer worden de maatregelen uitgevoerd:

 Aanvang werkzaamheden:  

 Afronding werkzaamheden:  

 Zijn er voorzorgmaatregelen die moeten worden genomen op basis van een natuurkalender die van toepassing is? 

     Ja

     Nee

 Zo ja, wat zijn de voorzorgmaatregelen?

 Voorzorgsmaatregelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indien het nodig is om deze voorzorgsmaatregelen ruimtelijk te plannen en/of af te bakenen dient een 

 kaart te worden toegevoegd. Is als bijlage een kaart toegevoegd met daarop de (ruimtelijke begrenzing  

 van) voorzorgsmaatregelen?

     Ja

     Nee
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 Zijn er zwaarder beschermde soorten en/of elementen aanwezig in het plangebied?

 
AANTAL LOCATIES VAN NESTEN OF VOORKOMENS, 
GEMARKEERD DOOR BEHEERDER 

LOCATIES GEMARKEERD  
OP KAART: 

AANGEWEZEN EN GEMAR-
KEERD IN HET TERREIN: 

ELEMENTEN DIE JAARROND WORDEN GESPAARD EN ONTZIEN

•  Horstbomen en nestkasten van roofvogels

•  Bomen met holen, spleten, rottingsgaten

•  Nesten van kolonievogels

•  Mierenhopen

•  Dassenburchten

•  Jeneverbesbomen

•  

•  

•  

•  

•  

BROEDGEVALLEN VAN VOGELS

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

ANDERE PLANT- OF DIERSOORTEN DIE BESCHERMING BEHOEVEN: 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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 Afspraken tussen beheerder en aannemer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indien van de planning is afgeweken vanwege de aanwezigheid van beschermde plant- en/of diersoorten  

 die niet op voorhand bekend waren, is het nodig om de locaties op kaart aan te geven. Is in de bijlage een kaart  

 met aanvullende beschermde soorten opgenomen?

     Ja

     Nee

 Beheerder:                    Aannemer: 

 Datum:                 Datum:  

 Plaats:                  Plaats:  

 Naam:                  Naam:  

 Handtekening:                Handtekening: 
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BIJLAGEN & BRONNEN  Checklist gedragscode natuurbeheer

CHECKLIST GEDRAGSCODE 
NATUURBEHEER   pagina 5 van 5

DEEL 2:  AFWIJKING

Deze Checklist Natuurbeheer deel 2 wordt, na de werkzaamheden, ingevuld wanneer is afgeweken van de uitvoering zoals 

beschreven in deel 1.

 Op welke wijze is afgeweken van de uitvoering zoals beschreven in deel 1, en waarom?

 

 Afwijkingen ten opzichte van deel 1 van de checklist natuurbeheer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beheerder:                    Aannemer: 

 Datum:                 Datum:  

 Plaats:                  Plaats:  

 Naam:                  Naam:  

 Handtekening:                Handtekening: 
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BIJLAGEN & BRONNEN  Bronnen

BRONNEN

• Protocol Inspectie en onderhoud MTBroutes;

• C-TIP Routebeheer en XiC; 

• Classificatiesysteem & beoordelingsformulier moeilijkheidsniveaus 

mountainbikeroutes NTFU;

• Middelenhandboek Routenetwerken Twente 

• Speeltoestellen in bos- en natuur publicatie (Probos)

• Gedragscode Bosbeheer

• Gedragscode Natuurbeheer

• Juridisch kader recreatief gebruik van bos en natuur, VBNE

http://www.probos.nl/images/pdf/bosberichten/bosberichten2014-08.pdf
https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/overige%20producten/gedragscode-bosbeheer-20141.54798c.pdf
https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/overige%20producten/gedragscode-natuurbeheer-web.e6543e.pdf
https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/vbne-brochure-juridisch-kader.7e7e11.pdf


PROTOCOL MTBNETWERK TWENTE versie 1.8 — maart 2022

Contact 

Han van den Heuvel
Regisseur Routenetwerken Twente
Recreatieschap Twente

M  06 504 342 12
E  han@routenetwerkentwente.nl

Oude Almeloseweg 11
7576 PE  Oldenzaal

Vormgeving 

diezit. te Deventer
www.diezit.nl

In samenwerking met Mark Torsius (IMBA Europe) en  
Berend Jongebloed (Vrijwilliger MTBnetwerk Twente).

© maart 2022. Het Protocol MTBnetwerk Twente van Routenetwerken Twente is met  
de grootste zorg samengesteld. Veranderingen in ontwerpen, technische specificaties, of 
elke andere informatie in dit handboek zijn altijd voorbehouden. Aan de inhoud van het 
Middelenhandboek van Routenetwerken Twente kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Opiniërende nota         Instructie 
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 20 april 2022 Agendapunt  

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. J. Kloots, 06-10245561 

Onderwerp 
Uitgangspunten uittredingsregeling 
 
Inleiding 
In artikel 27 van de Regeling Recreatieschap Twente is bepaald, dat een deelnemer kan uittreden 
door toezending aan het bestuur van een daartoe strekkende besluit van deze deelnemer. Het bestuur 
stelt nadere regels over de uittreding.  
In uw vergadering van 12 januari 2022 heeft de voorzitter meegedeeld dat voor de op 6 juli 2022 te 
houden vergadering een regeling ter vaststelling aan uw bestuur wordt voorgelegd.  
Bijgaand treft u aan de Uitgangspuntennotitie uittredingsregeling. Deze notitie neemt u mee in 
mogelijke uitgangspunten die voor het uitwerken van een uittregelingsregeling kunnen worden 
gehanteerd.  
 
Beoogd effect 
Het ophalen van bestuurlijke kaders voor een uittredingsregeling  om te komen tot een efficiënt 
besluitvormingstraject.  
 
Discussiepunten 
1. Een uittredingsbesluit van een deelnemer heeft financiële gevolgen voor de achterblijvende 

deelnemers. Daarnaast kunnen inwoners en toeristen van een uittredende gemeente het gebruik 

van de parken en routes niet worden ontzegd. Moet een uittredingsbesluit daarom niet leiden tot: 

a. opheffing/liquidatie van de gemeenschappelijke regeling;  

b. vaststellen van een ondergrens tot welk percentage van inwoneraantal van Twente individuele 

gemeenten kunnen uittreden en waarboven over wordt gegaan tot het opheffen van de 

regeling; 

2. Voor het bepalen van de uittreedsom uit te gaan van de methode van het forfaitair bedrag of de 

methode van de afbouw van de eigen bijdrage. 

3. Vanwege het verdwijnen van de solidariteit tussen de Twentse gemeenten en de financiële 

gevolgen voor de overblijvende gemeenten (overblijvers betalen voor de inwoners van de 

uittreders) uitgaan van het betalen van een langjarige uittreedsom.  

4. De uittredende gemeente heeft geen aanspraak op de (bestemmings)reserves en de waarde van 

roerende en onroerende goederen (gelet op de terugkerende jaarlijkse exploitatietekorten is er 

feitelijk sprake van een negatieve waarde. 

 
Voordelen 

1. Door eerst de te hanteren uitgangspunten vast te stellen kan de besluitvorming over de 

regeling effectiever plaatsvinden. Omdat het om een nieuw en gevoelig onderwerp gaat kan 

hierdoor veel onnodig werk worden voorkomen. 

file://///rtdomain.local/dfs/groups/Kennisitems/Beleidskaders/Opiniërende%20nota%20hulpteksten%20Regio%20Twente.pdf
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2. Wanneer direct de tekst van een regeling wordt voorgelegd is er een grote kans dat het niet 

lukt om op 6 juli 2022 een regeling vast te kunnen stellen. 

3. Op de beoogde datum van vaststelling van de regeling (6 juli 2022) is uw bestuur ten gevolge 

van de vorming van de nieuwe colleges mogelijk (fors) anders samengesteld. De verwachting 

is dat dit op 20 april 2022 nog niet het geval is, zodat de colleges in oude samenstelling, die 

de afspraak over de uittredingsregeling hebben gemaakt, nog een oordeel over de 

uitgangspunten kunnen bepalen. 

 
Nadelen 

1. Het risico bestaat dat er geen overeenstemming over de uitgangspunten kan worden bereikt, 

waardoor het proces eveneens wordt vertraagd. 

 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Vervolg 

1. Het uitwerken van de uittredingsregeling ter besluitvorming op 6 juli 2022. 

 
Bijlage(n) 

1. Uitgangspuntennotitie uittredingsregeling. 

 

Besluit 
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Uitgangspuntennotitie uittredingsregeling 

 

1. Inleiding 

 
In artikel 27 van de Regeling Recreatieschap Twente is bepaald, dat een deelnemer kan uittreden 
door toezending aan het bestuur van een daartoe strekkende besluit van deze deelnemer. De 
uittreding kan, behoudens een door het bestuur toe te stane afwijking, slechts plaatsvinden tegen 1 
januari, doch niet eerder dan tegen 1 januari van het tweede jaar volgende op dat waarin het besluit 
tot uittreding is genomen. Het bestuur stelt nadere regels over de uittreding.  

Deze notitie neemt u mee in mogelijke uitgangspunten die voor het uitwerken van een 
uittredingsregeling kunnen worden gehanteerd. Wanneer een gemeente uittreedt als gevolg daarvan 
moet artikel 3 van de Regeling Recreatieschap Twente worden gewijzigd. Het betreft de vermelding 
van de namen van de deelnemende gemeenten. 

 

2. Historisch perspectief (of Context) 
 

Vanaf 1968 is met de oprichting van het toenmalige Recreatieschap Twente, geïnitieerd door  
rijksbeleid en solidariteit onder de Twentse gemeenten, gewerkt aan het verspreid over Twente 
realiseren van enkele grootschalige recreatieparken. Daartoe hebben de gezamenlijke Twentse 
gemeenten een Basisrecreatieplan vastgesteld. Daarin is als doel van deze parken opgenomen om 
aan de inwoners van Twente een alternatief te bieden voor het recreëren in kwetsbare 
natuurgebieden. Deze kwetsbare gebieden moesten worden ontzien, hetgeen nu nog onverkort 
actueel is.. 

Het rijk heeft de ontwikkeling van de parken gestimuleerd met forse subsidies (75% voor 
investeringen), maar stelde daarbij de voorwaarde dat de parken gratis toegankelijk moesten zijn. 
Daarom was bij voorbaat bij de deelnemers bekend dat er sprake zou zijn van een negatief 
exploitatiesaldo, dat op basis van solidariteit voor rekening van de Twentse gemeenten komt.  De 
provincie Overijssel stelde naast een investeringssubsidie van 12,5% een jaarlijkse subsidie in het 
negatieve exploitatiesaldo beschikbaar. De subsidie in het exploitatietekort eindigde in 2013 en 
bedroeg in dat jaar € 628.000. Dit leverde een extra last voor de gemeenten op is deels opgevangen 
door bezuinigingen (o.a. verkoop Arboretum Poort-Bulten) en inkomstenverhogende activiteiten. 
Daarnaast verstrekte de provincie Overijssel een afkoopsom op de subsidie beschikbaar van 4 keer 
het subsidiebedrag van 2013. Hiervan is een bestemmingsreserve gevormd om resterende tekorten 
ten gevolge van het wegvallen van de provinciale subsidie te kunnen financieren. 

In de loop der jaren zijn ook het onderhoud van recreatieve fietspaden en de ontwikkeling, beheer en 
onderhoud van andere routestructuren ter hand genomen.  

Anno 2022 heeft het nieuwe Recreatieschap Twente de volgende voorzieningen: 

- Exploitatie en beheer van de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld.  
- Onderhoud van 500 km recreatieve Twentse fietspaden. 
- Ontwikkeling, beheer en onderhoud van ca. 11.000 km routes 

o Fietsnetwerk (2500 km) 
o Wandelnetwerk (5500 km) 
o Mountainbikenetwerk (1000 km) 
o Paardrijnetwerk (1500 km) 
o Autonetwerk (400 km) 

 
Deze voorzieningen zijn gericht op zowel de inwoner van Twente als op de toerist. Naast de 
maatschappelijke functie van dagrecreatie vervullen de parken een bredere rol en leveren zij indirect 
en direct een bijdrage aan de leefbaarheid en vrijetijdsbesteding in Twente. De recreatieparken 
trekken jaarlijks ruim 1.200.000 bezoekers en zijn daarmee grote trekpleisters in Twente.  

Het netwerk van de fietspaden en de kwalitatief hoog aangeschreven routesystemen in Twente 
worden zeer intensief gebruikt en vormen bovendien voor de toerist een belangrijk criterium om 
Twente te kiezen voor een (korte) vakantiebestemming.  
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De parken en routes genereren de nodige werkgelegenheid en dragen aanzienlijk bij aan de jaarlijkse 
omzet die het toeristisch bedrijfsleven heeft. Uit cijfers die van MarketingOost zijn ontvangen blijkt dat 
fietsvakanties in Twente een besteding van bijna € 16 miljoen per jaar oplevert en dat het fietsen door 
inwoners van Twente nog eens € 0,8 miljoen per jaar oplevert. Bovendien biedt de toeristenbelasting 
de gemeenten een mogelijkheid om (een deel van de) kosten van het Recreatieschap Twente te 
kunnen betalen. 

De kostendekkendheid van de recreatieparken is in de afgelopen jaren flink gestegen (van 18% in 
2009 naar 38% in 2021) door inkomstenverhogende activiteiten en hogere parkeeropbrengsten. 
Hierdoor is het mogelijk geworden een deel het wegvallen van de provinciale subsidie in 2013 te 
compenseren. De rest is tot nu toe gefinancierd uit het eenmalige bedrag dat van de provincie is 
ontvangen. Een verdere verhoging van de kostendekkendheid is afhankelijk van de realisatie van 
particuliere initiatieven (erfpachters en evenementen) in de parken. Het bezuinigen op de uitgaven is 
nauwelijks mogelijk omdat de kosten vooral bestaan uit de beheers-, onderhouds- en 
personeelskosten die al minimaal zijn.  

Op grond van het vorenstaande vervullen de parken en routes voor alle Twentse gemeenten een 
onmisbare functie. Zij hebben een gemeentegrensoverschrijdend karakter. Dit is en blijft de 
meerwaarde van het gezamenlijke eigenaarschap middels de deelname aan de gemeenschappelijke 
regeling. Het doel van deze regeling is daarom niet zonder reden het bevorderen van een 
evenwichtige ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in Twente. Voor zowel alle inwoners van 
Twente als zij die dit gebied bezoeken. Solidariteit van alle Twentse gemeenten was en is daarom bij 
de uitvoering van deze taak van groot belang. Hierdoor kunnen vanuit de kracht van Twente als 
geheel gezamenlijk doelen worden nagestreefd: zowel maatschappelijke als economische.  

 

3. Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 
 

Recent heeft het parlement een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
vastgesteld. De wetswijziging voorziet in een aanscherping van regels over de gevolgen van uittreding 
(artikel 9 lid 1 Wgr) met een bepaling over de reikwijdte van de afspraken die moeten worden gemaakt 
over het regelen van de gevolgen van de uittreding, Toegevoegd is dat in ieder geval afspraken 
moeten worden gemaakt over de gevolgen voor het vermogen van de rechtspersoon, waarbij volgens 
de Memorie van Toelichting moet worden gedacht aan afspraken over personeel, contracten, 
huisvesting en investeringen. In de nieuwe situatie luidt artikel 9, lid 1 van de Wgr als volgt:  

De regeling houdt bepalingen in omtrent wijziging, opheffing, toetreding, de voorwaarden 
waaronder kan worden uitgetreden en de gevolgen van uittreding, waaronder bepalingen 
omtrent de gevolgen voor het vermogen van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 8, eerste en 
derde lid, en de deelnemende gemeenten, met inachtneming van artikel 1. 

De beoogde inwerkingtreding van de wijzigingswet is 1 juli a.s. Voor het implementeren van de 
wet(swijzgingen) in bestaande regelingen, zoals de Regeling Recreatieschap Twente, is een termijn 
gegeven van 2 jaar. 

 

4. Gevolgen uittredende partij: wijze berekening uittreedsom 
 

De voorwaarden voor, of de gevolgen van uittreding uit een gemeenschappelijke regeling zijn niet 
concreet geregeld in de Wgr. Deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling moeten dat met 
elkaar regelen.  

Uit jurisprudentie blijkt dat de uittreedsom in de praktijk berekend wordt op grond van één van de 
volgende twee methoden, 

1. Afbouw van de eigen bijdrage: 
De uittredende deelnemer betaalt in een periode van 5 jaar de laatst verschuldigde eigen 
bijdrage, waarbij deze bijdrage ieder jaar met 20% afneemt. 

 
2. Specifieke prijsbepaling: 

De uittredende deelnemer betaalt een uittreedsom die wordt berekend op basis van de reële 
schade als gevolg van de uittreding. 
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In een handreiking die juridisch adviesbureau AKD N.V. heeft opgesteld wordt daar nog aan 
toegevoegd: 

3. Forfaitair bedrag: 
De uittredende deelnemer is een vast bedrag verschuldigd. 

Varianten daarbij zijn: 
- Een bindende, vrijblijvende of geen voorprocedure; 
- Eerst een voorlopige en (na reactiemogelijkheid) een definitieve uittreedsom. 
- Het in kaart brengen van de gevolgen van de uittreding door dit als organisatie zelf te doen, 

een projectgroep in te stellen (met een vertegenwoordiger van het bestuur en de uittredende 
deelnemer, eventueel aangevuld met een externe deskundige) en uitsluitend het inschakelen 
van een externe deskundige; de kosten van een externe deskundige komen ten laste van de 
uittredende deelnemer; 

Methodes 1 en 3 zijn efficiënt en duidelijker. 

Methode 2, de specifieke prijsbepaling, is redelijk ingewikkeld en impliceert een procedure voor het 
vaststellen van de uittredingssom. Deze methode heeft het risico in zich van een langdurig proces, 
met irritaties en onbegrip, omdat er ruimte is voor discussie. 

 

5. Voorbeelden in de praktijk 
 

1. Bij het Recreatieschap Drenthe kan uittreding niet eerder plaatsvinden dan 5 jaar na de 
inwerkingtreding van de regeling. 

2. De gemeente Bergen heeft in 2019 besloten uit het Recreatieschap Geestmerambacht te treden. 
Vanaf het jaar van uittreding (2022) betaalt Bergen in elk geval tot en met 2030 een financiële 
bijdrage van € 7.500,00 per jaar, tenzij het recreatieschap in de tussentijd wordt opgeheven. Dit 
bedrag staat gelijk aan de jaarlijkse participantenbijdrage tot aan het moment van uittreding, 
vermeerderd met een gemiddelde jaarlijkse indexatie. 

3. De provincie Noord Holland is per 1 januari 2017 uit het Recreatieschap Geestmerambacht 
getreden. Deze provincie heeft in 2018 de in haar bezit zijnde gronden aan het Recreatieschap 
overgedragen plus een bedrag van € 4,55 miljoen aan het Recreatieschap betaald voor het 
wegvallen van de jaarlijkse subsidie. 

4. Bij de uittreding van de gemeenten Holten en Hellendoorn uit de Recreatiegemeenschap Salland 
is gedurende 10 jaar de jaarlijkse bijdrage als uittreedsom aangehouden. 

 

6. Financiële gevolgen van uittreding voor achterblijvende deelnemers 
 
Indien een deelnemer uittreedt zal het negatieve exploitatiesaldo van de parken en 
routevoorzieningen door 13 in plaats van 14 deelnemers moeten worden opgebracht. Onderstaand 
wordt met een drietal voorbeelden van deelnemers met verschillende inwoneraantallen aangegeven 
wat dit voor de overige deelnemers betekent. De hierna vermelde bedragen en gemeentelijke bijdrage 
zijn gebaseerd op de begroting 2022. Het negatieve exploitatiesaldo is in 2022 € 2.233.232 en het 
inwoneraantal 631.843. De gemeentelijke bijdrage is 3,53 per inwoner (p/i). 

- Uittreding Hof van Twente (35.040 inwoners): bijdrage overige gemeenten wordt € 3,74 (+ 0,21) 
p/i; 

- Uittreding Hengelo (81.078 inwoners): bijdrage overige gemeenten wordt € 4,05 (+ 0,52) p/i; 
- Uittreding Enschede (159.849 inwoners): bijdrage overige gemeenten wordt € 4,73 (+1,20) p/i; 

Daarnaast betalen de deelnemers € 1,00 p/i voor de subsidiering van MarketingOost. 

Deze financiële gevolgen hebben het risico van een sneeuwbal in zich. “Als een schaap over de dam 
is dan …. “ 
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7. Recreatieschap Twente gebaseerd op solidariteit.  

De parken en routes zijn voor de inwoners en bezoekers van Twente gratis toegankelijk. Het heffen 
van toegangsgelden is niet mogelijk (routes) of realistisch (in de parken wegen investerings- en 
beheerskosten van omheiningen en entreeheffing niet op tegen de inkomsten, mede vanwege de 
aanwezigheid van openbare wegen binnen de parken). Bij uittreding van een deelnemers betekent dit 
dat de inwoners en toeristen van de uittredende gemeente wel gebruik kunnen blijven maken van de 
voorzieningen, maar dat de andere gemeenten opdraaien voor de kosten daarvan. Dit tast de al meer 
50 jaar bestaande solidariteit tussen de Twentse gemeenten aan.  

Omdat solidariteit het fundament is van het Recreatieschap Twente zou de vraag kunnen worden 
opgeworpen of een uittredingsbesluit van één van de deelnemers niet automatisch zou moeten leiden 
tot opheffing/liquidatie van de gemeenschappelijke regeling als geheel. 

 

8. Uitgangspunten 
 

1. Op grond van artikel 27 van de Regeling Recreatieschap Twente heeft de uittredingsregeling 
betrekking op de (volledige) uittreding van een deelnemer, hetgeen inhoudt dat deze als 
deelnemer uit de gemeenschappelijke regeling treedt. Gedeeltelijke uittreding kan alleen op basis 
van een wijziging van artikel 5, lid 1, waarin de taken zijn vermeld. Een besluit daartoe dient 
unaniem te worden genomen. 

2. De uittredingsregeling voldoet aan de aanstaande wijziging van de Wgr. 

 

9. Discussiepunten 
 

1. Een uittredingsbesluit van een deelnemer heeft financiële gevolgen voor de achterblijvende 
deelnemers. Daarnaast kunnen inwoners en toeristen van een uittredende gemeente het gebruik 
van de parken en routes niet worden ontzegd. Moet een uittredingsbesluit daarom niet leiden tot: 
a. opheffing/liquidatie van de gemeenschappelijke regeling;  
b. vaststellen van een ondergrens tot welk percentage van inwoneraantal van Twente individuele 

gemeenten kunnen uittreden en waarboven over wordt gegaan tot het opheffen van de 
regeling; 

2. Voor het bepalen van de uittreedsom uit te gaan van de methode van het forfaitair bedrag of de 
methode van de afbouw van de eigen bijdrage.  

3. Vanwege het verdwijnen van de solidariteit tussen de Twentse gemeenten en de financiële 
gevolgen voor de overblijvende gemeenten (overblijvers betalen voor de inwoners van de 
uittreders) uitgaan van het betalen van een langjarige uittreedsom.  

4. De uittredende gemeente heeft geen aanspraak op de (bestemmings)reserves en de waarde van 
roerende en onroerende goederen (gelet op de terugkerende jaarlijkse exploitatietekorten is er 
feitelijk sprake van een negatieve waarde). 
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Informatienota          

 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 20 april 2022 Agendapunt  

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, P. Wolters (06-21834719) 

Onderwerp  
Jaarstukken 2021 Recreatieve Voorzieningen  
 
Kennisnemen van  
De jaarstukken 2021 van Recreatieve Voorzieningen 
 
Inleiding  
In 2021 is Recreatieve Voorzieningen nog opgenomen als een resultaatverantwoordelijke eenheid in 
de gemeenschappelijke regeling Regio Twente/Openbaar Lichaam Gezondheid (OLG). Daarom 
geschiedt de financiële en beleidsmatige verantwoording over dat jaar formeel door OLG (thans 
genaamd Samen Twente). 
Vanaf 2022 zijn deze voorzieningen opgenomen in de nieuwe organisatie Recreatieschap Twente. 
Daarvoor heeft uw bestuur op 12 januari 2022 de programmabegroting 2022 vastgesteld. 
 
Beoogd effect 
Uw bestuur te informeren over het in 2021 behaalde resultaat, zowel financieel als beleidsinhoudelijk. 
 
Kernboodschap 
 
Het jaar 2021 is fors beïnvloed door de coronapandemie en de stikstof problematiek 
De ambitie om het financieel rendement te verbeteren is helaas niet gelukt. Vanwege de 
coronapandemie waren er weliswaar meer parkeerinkomsten, maar bleven de inkomsten uit 
evenementen ver achter bij de raming. Daarnaast is er vanwege de stikstofdiscussie nog geen 
doorbraak bij het realiseren van een bungalowterrein in het Rutbeek.  
 
Het jaarrekeningresultaat is ontstaan doordat de taakstelling niet kon worden gerealiseerd voor een 
bedrag van € 157.000 en een operationeel negatief resultaat van € 105.000 door kosten inzake 
corona en onderhoudskosten vanwege intensief gebruik routenetwerken. 
 
Na onttrekking van € 157.000 aan de hiervoor bestemde reserve is per 1-1-2022 nog € 545.075 
aanwezig in deze reserve. Bij de bestuursrapportage 2021 van toenmalig GR Gezondheid is 
aangegeven dat mede door het niet in kunnen vullen van de taakstelling een verwacht operationeel 
tekort van € 19.000 zou ontstaan. 
 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Vervolg 
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1. De jaarstukken van Recreatieve Voorzieningen maken onderdeel uit van de 
programmarekening 2021 van Samen Twente. In dat kader informeert het dagelijks bestuur 
van Samen Twente de raden van de Twentse gemeenten. 

2. De vaststelling van de jaarstukken 2021 van Samen Twente is voorzien in de vergadering van 
het algemeen bestuur van 13 juli 2022. 

 
Bijlage(n) 

1. Samenvatting resultaat recreatieve voorzieningen jaarrekening 2021 
2. Programmaverantwoording recreatieve voorzieningen jaarrekening 2021 

 

Besluit 

 
 
 

 
 



Domein Leefomgeving 

Inleiding 

Domein Leefomgeving is het faciliterende domein voor de programma’s Sociaal economische 

structuurversterking, Belangenbehartiging en Recreatieve voorzieningen.  
  
Programma Recreatieve Voorzieningen 

Inleiding 

Tot en met 2021 exploiteerde Regio Twente de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. 
Daarnaast onderhield Regio Twente de recreatieve Twentse fietspaden en de diverse routesystemen 
voor fietsen, wandelen, mountainbiken, paardrijden en auto’s. Deze voorzieningen zijn gericht op 
zowel de inwoner van Twente als op de toerist. Met name het netwerk van de fietspaden en de 
kwalitatief hoog aangeschreven routesystemen in Twente vormen voor de toerist een belangrijk 
criterium om Twente te kiezen voor een (korte) vakantiebestemming.  
Per 1 januari 2022 is deze taak overgedragen aan Recreatieschap Twente  
Kaderstellende beleidsnota’s 

Beleidsnota Vastgesteld door Datum vaststelling 

KplusV: onderzoek inzake de toekomst van de 
recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. Parken 
worden door Regio Twente  geëxploiteerd (d.w.z. geen 
overdracht naar de markt) met daarbij een scherpe 
financiële taakstelling. 

Algemeen bestuur 12 november 2014 

Adviezen visitatiecommissie Regioraad Algemeen bestuur 3 juli 2013 

Rendementsverbetering recreatieparken Regio Twente Dagelijks bestuur december 2011 

 
Realisatie ambities programma Recreatieve Voorzieningen  

 

Domein directeur  drs. S. Dinsbach  

Programmamanager ing. J. Kloots 

1. Het stimuleren van het gebruik van de recreatieparken en de toeristische 

routenetwerken, te weten het wandel- fiets- en paardrijnetwerk en de MTB-routes.  

Status 

 

 

● 

○ 
○ 

 

 
Wat hebben we bereikt? 

Recreatieparken 

De coronapandemie is ook in 2021 van grote invloed geweest op het gebruik van de door Regio Twente 
geëxploiteerde recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. In het voor- en naseizoen zijn de parken 
(ivm alle beperkingen) veel intensiever gebruikt dan andere jaren door met name wandelaars, die konden 
genieten van de fraaie omgeving. De evenementen gingen grotendeels niet door (behoudens 'Boulevard 
Outdoor' op Het Lageveld en 'Plan B' op Het Hulsbeek). Tijdens het hoogseizoen is opnieuw gehandhaafd 
op de zonneweiden van de parken om te voorkomen, dat bezoekers onderling te weinig afstand hielden. 
Diverse bedrijven op de parken moesten gedurende een bepaalde periode opnieuw hun deuren sluiten. 
 
Routenetwerken 

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de fiets- en wandelroutes in Twente zeer intensief gebruikt. Dit 
komt ook overeen met het landelijke beeld. Bij gebrek aan andere mogelijkheden kozen veel inwoners 
voor wandelen of fietsen. Ook het mountainbiken nam een enorme vlucht. Het aantal mountainbikers is 
flink gestegen en het mountainbikenetwerk in Twente is intensief gebruikt.   
Door dit intensieve gebruik droegen de routes  in deze moeilijke tijd in belangrijke mate bij tot de 
ontspanning, beweging, gezondheid en natuurbeleving van de Twentse inwoner. Het maatschappelijke 
rendement van de routes was daarmee erg positief.   
De Twentse mountainbikeroutes worden landelijk nog steeds erg hoog gewaardeerd (zie 
www.mtbroutes.nl) en de fiets- en wandelroutes zijn vaak een criterium om voor Twente te kiezen voor 
een korte vakantie. 
Helaas is het aantal ongevallen met de mountainbike hierdoor ook toegenomen, mede ook gelet op het 
grote aantal onervaren mountainbikers; dit heeft ook geleid tot een toename van het aantal claims 



richting Regio Twente als beheerder van de mountainbikeroutes.  Deze zijn doorgespeeld naar onze 
verzekering. Door periodiek te inspecteren proberen we zoveel mogelijk claims te voorkomen. 
 
Het nieuwe Twentse bewegwijzeringssysteem, waarbij mountainbikers gemakkelijker kunnen 
'overfietsen' van de één op de andere route, is een groot succes gebleken. Hierdoor ontstaan lange en 
fraaie routes. De routes worden in overleg met de vrijwilligers op onderdelen onderhouden. Aanpassing 
van de routes vond minder plaats vanwege de hiermee samenhangende procedures.  
De systematiek van het werken met vrijwilligers heeft als voordeel de lage kosten, maar vergt wel een 
zeer intensieve begeleiding. Deze vergt het uiterste van de medewerkers van Routenetwerken Twente.  
Na de grootschalige uitbreiding lag de focus bij wandel- en fietsroutes ook in 2021 op het beheer en 
onderhoud. 
  
Met de andere routebureaus in Overijssel wordt steeds intensiever samengewerkt. Bedoeling is om het 
Twentse routesysteem met veel beleving nu ook te gaan toepassen in het overige deel van Overijssel, 
zodat hier uniformiteit ontstaat. Ook is gezamenlijk een subsidieaanvraag voorbereid voor het verder 
ontwikkelen van de routes. Hierbij gaat het meer om een kwaliteitsverbetering (ook digitaal) en niet om 
uitbreiding van de routes.  
 
In 2021 is ook de  online Routeportal verder geperfectioneerd, waar alle routeplanners en thema's inclusief 
uitleg zijn te vinden. Het is een totaal systeem, waarbij de buitendienst meldingen verwerkt, dit 
doorgevoerd wordt in de planners en ook nog eens 1-op-1 is gekoppeld met de app. De toename van het 
areaal en daarmee het onderhoud vraagt het uiterste van het Routebureau.   
 
Niet alleen op het vlak van aansprakelijkheid zijn er procedures gestart. Ook zijn we geconfronteerd met 
procedures door derden, die stellen, dat de mountainbikeroutes (met name op de Sallandse Heuvelrug) 
een schadelijk effect hebben op de fauna (doodrijden van bepaalde diersoorten door mountanbikers). 
Deze procedures lopen nog. Hierbij gaat men voorbij aan het regulerende effect van de routes. Gebleken 
is, dat bij het ontbreken van mountainbikeroutes het gebruik van het gebied veel diffuser is, met andere 
woorden er worden dan veel meer paden in het bos gebruikt door de mountainbikers.  
 

 
Wat hebben we hiervoor gedaan? 

Recreatieparken  

•  Op het Rutbeek zijn de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast heeft opnieuw 
periodiek overleg plaatsgevonden met de gemeente Enschede en de ontwikkelaars het te bouwen 
bungalowterrein op het Rutbeek. De aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging is ingediend. De 
discussie gaat hierbij met name over de stikstof. Door de complexiteit van deze materie is er weinig 
vordering bij dit project.   
Met de ondernemers van het paviljoen is een erfpachtcontract afgesloten. Deze ondernemers zijn nu 
bezig met de voorbereiding voor herontwikkeling van het bestaande paviljoen (nieuwbouw of 
grootschalige renovatie), wat een kwaliteitsimpuls voor het Rutbeek zal geven. Het ROC van Twente 
gebruikt sinds 2021 Het Rutbeek als vaste praktijklocatie voor de populaire opleiding Sport en Bewegen. 
Vanaf 2022 starten zij met het bouwen van een eigen onderkomen en wordt bekeken of ook andere 
opleidingen naar Het Rutbeek toe kunnen. Naast het reguliere onderhoud zijn er een viertal 
toiletgebouwen vernieuwd op het Rutbeek. Twee zijn er in 2021 afgerond en de andere twee zijn gestart 
met de bouw.  
  
• Op het Hulsbeek is eveneens veel onderhoud gepleegd. Ten behoeve van uitbreiding de bezoekers is 
bestaande fietsenstalling gedeeltelijk vervangen en uitgebreid. Ook is er een mindervalide rolstoel pad 
naar en in het water gerealiseerd. Met de initiatiefnemers van Skydive is het overleg over de nieuwe 
vestigingsplannen nagenoeg afgerond. Helaas hebben de bouwplannen opnieuw vertraging opgelopen 
door de sterk gestegen bouwkosten. In 2021 zijn op het Hulsbeek, maar ook op het Lageveld en het  
Rutbeek, kosten gemaakt voor de bestrijding van de eikenprocessierups Op het Hulsbeek zijn in eigen 
beheer 560 vogelhuisjes gemaakt en geplaatst om de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups 
door mezen te bevorderen. 
 
• Voor het Lageveld zijn op basis van de EFRO-subsidie opnieuw nieuwe civieltechnische 

oplossingen/innovaties getest op het park (proeftuin). Zo is er een project in voorbereiding van bio-
based beschoeiing (uit lompen) en er worden diverse soorten kunstgras getest. Daarnaast is er is een 
project in voorbereiding voor realtime monitoren van de waterkwaliteit door sensoren, bijvoorbeeld op 



 

 

 

 

 

 

blauwalg. Deze sensoren worden dan gevoed door een klein zonneparkje. Dit EFRO-project loopt al 
enkele jaren.  

Daarnaast zijn een aantal oevers aangepast en is gewerkt aan de voorbereiding voor de aanleg van een 
camperparkeerplaats (ontwerp, planologische procedure). Het onderhoud van het Lageveld wordt 
grotendeels uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  

 
Routenetwerken 

• De coronapandemie is in het afgelopen jaar van grote invloed geweest op het gebruik van de 
routenetwerken in Twente. Door alle beperkingen kozen veel inwoners er voor om te gaan wandelen, 
fietsen of mountainbiken in de natuur. Dit heeft geleid tot een extreem veelvuldig gebruik van deze 
voorzieningen, zo is gebleken uit eigen waarnemingen en uit de meldingen.  Door dit intensieve gebruik 
moest er ook extra onderhoud worden gepleegd. Tevens zijn extra waarschuwingsborden geplaatst. 
Zoals aangegeven droegen de  routes  in deze moeilijke tijd in belangrijke mate bij tot de ontspanning, 
beweging, gezondheid  en natuurbeleving van de Twentse inwoner (gezondheid). Het maatschappelijke 
rendement van de routes was daarmee erg positief.. 
 

2. Het verbeteren van het financiële rendement van de recreatieparken. Status 
 

 

○ 
○ 
● 

 

 
Wat hebben we bereikt? 

2. Zoals al aangegeven bij de berap konden enkele grote evenementen als Frestival en Tuckerville in het 
najaar 2021 geen doorgang vinden als gevolg van de geldende corona-regels. Ook in het eerste helft van 
vorig jaar hebben er weinig evenementen/activiteiten (behoudens Boulevard Outdoor op het Lageveld) 
plaatsgevonden. Daarnaast waren er dit jaar de nodige vernielingen op de parken en is extra bewaking 
ingehuurd ivm de handhaving op coronaregels. Dit levert een vermindering van de inkomsten op en een 
toename van de kosten. Positief was wel de opbrengst van het parkeren op de parken. Veel inwoners 
verbleven op de parken, ook omdat veel andere zaken gedurende een gedeelte van het jaar (theater, 
horeca) waren gesloten. Het financiële rendement van de parken is daardoor lager dan in de jaren voor 
de coronapandemie. Diverse bedrijven op de parken moesten in 2021 opnieuw de deuren sluiten en 
maakten hierdoor een moeilijke periode door. Het beleid ten aanzien van betalingsregelingen (bv van de 
erfpacht of de huur) met deze bedrijven is in 2021 niet gewijzigd; het gaat hierbij uitsluitend  om uitstel 
van betaling en niet om kwijtschelding   
 

 
Wat hebben we hiervoor gedaan? 

 Er zijn contacten gelegd met meerdere organisatoren, zodat in de komende jaren weer de nodige 
evenementen kunnen plaatsvinden op de recreatieparken. Voor 2021 leidde dit echter uiteraard niet 
tot evenementen. Daarnaast is het parkeersysteem op de parken verder technisch geoptimaliseerd. 
Tenslotte is zeer kritisch gekeken naar de uitgaven.  

Indicatoren Begroot Werkelijk 

1.  Financieel rendement Indicator nog nader te 
bepalen 

 



x € 1.000

Positieve ontwikkelingen € Negatieve ontwikkelingen €

Hogere baten erfpachten en verhuur 100 Kosten project Proeftuin Lageveld 3

Recreatie algemeen 85 Corona maatregelen recreatieparken 43

Resultaat product fietspaden 20 Niet ingevulde taakstelling 157

Resultaat product routenetwerken 114

Wegvallen inkomsten (grote) evenementen 166

205 483

Resultaat voor bestemming -278

Mutaties reserves kapitaallasten RV 16

Mutaties reserves taakstelling 157

Mutaties reserves (egaliseren resultaat) 105

Resultaat na bestemming 0

Toelichting op de positieve ontwikkelingen

Hogere baten erfpachten en verhuur 100 Kosten project Proeftuin Lageveld 3

Recreatie algemeen 85 Corona maatregelen recreatieparken 43

Resultaat product fietspaden 20 157

0 0 114

0 0 166

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Vanwege corona stonden een aantal activiteiten stil waardoor er minder is 

uitgegeven aan externe advisering en diverse personeelskosten (o.a. 

opleiding, reiskosten, vergaderkosten)

Door corona moesten diverse maatregelen worden getroffen om de veiligheid van 

zowel publiek als medewerkers te waarborgen.

Recreatieve Voorzieningen

Toelichting op de negatieve ontwikkelingen

Herziene en nieuwe pacht- en huurovereenkomsten leiden tot hogere 

inkomsten. De programmabegroting zal navenant worden aangepast.

Dit zijn bedragen die worden overgemaakt naar partners alsmede onze eigen 

bijdrage. Regio Twente is penvoerder van het door de EU gesubsidieerde project 

"proeftuin Lageveld", waarbij diverse Twentse bedrijven hun innovaties kunnen 

uittesten op het Lageveld. 

Niet ingevulde taakstelling

Bijdragen van o.a. Staatsbosbeheer zorgen voor een positief resultaat De invulling van deze taakstelling is voorzien. Er wordt hard gewerkt om, 

conform de gemaakte afspraken deze taakstelling weg te werken binnen de 

exploitatie. (Oorspronkelijk bedroeg de taakstelling €603.000,--).  De 

taakstelling zal verder worden ingevuld door de aanleg van het bungalowterrein 

op het Rutbeek en extra inkomsten uit pacht, huur en parkeren. Helaas ligt de 

ontwikkeling van het bungalowterrein stil vanwege de stikstof discussie.

Resultaat product routenetwerken

Door een hogere mate van onderhoud vanwege veelvuldig gebruik van de routes 

door de corona maatregelen en een toename van toeristen die gebruik maken van 

de routes zijn de uitgaven gestegen. Hierdoor zijn er tevens 

(vervangsings)investeringen gepleegd. De mate van kosten voor onderhoud en 

vervanging was niet voorzien en leidt dan ook tot een tekort op de exploitatie.

Wegvallen inkomsten (grote) evenementen

Vanwege de maatregelen inzake Covid-19 konden met namen de grote 

evenementen niet doorgaan wat minder inkomsten betekent

0

0

0



 

DB Informatienota versie: 1.0- augustus 2021  
Evaluatiedatum 31 augustus 2022  Pagina 1 van 2 

 
 
 

Informatienota          

 

Openbaar Nee Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 20 april 2022 Agendapunt  

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Han van den Heuvel, 06-50434212 

Onderwerp 
Concept-Visie Routenetwerken Twente 
 
Kennisnemen van 
De concept-Visie Routenetwerken Twente met de doelstellingen, filosofie, organisatievorm en de 
daarbij drie voorgestelde scenario’s op gebied van behoud, ontwikkeling en ambitie. 
 
Inleiding 
Om de basisvoorzieningen aan routenetwerken te blijven onderhouden, te beheersen en 
toekomstbestendig te ontwikkelen is het vaststellen van een visie nodig. Deze visie geeft een doorkijk 
in de huidige organisatie en routenetwerken met daarbij een duidelijke onderbouwing welke keuzes er 
gemaakt moeten worden. In de visie wordt een keuze gemaakt voor het scenario welke het beste past 
bij de (te behalen) doelen in de vrijetijdseconomie en vitaliteit. 
 
Beoogd effect 
Het verkrijgen van inzicht in het verder opstellen van de visie en de daarmee samenhangende inzet 
en financiën voor de Routenetwerken Twente. 
 
Kernboodschap 
De afgelopen 10 jaar heeft de Routenetwerken Twente een enorme ontwikkeling ondergaan. In deze 

ontwikkeling is naast een areaalvergroting ook een professionaliseringslag ondernomen. De gehele 

ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat er een hiaat is ontstaan tussen de (basis)taken en de financiële 

situatie. Ook omtrent het takenpakket van Routenetwerken Twente ontstaat discussie in relatie tot de 

andere spelers in het veld van recreatie en vrijetijd. Om hier inzicht in te kunnen geven en daarbij ook 

een keuze voor de toekomst te maken, is in de visie ook een aantal scenario’s beschreven om een 

gerichte keuze te maken welke status / mandaat de Routenetwerken Twente gaat krijgen. 

Door de voorgestelde scenario’s uit de Visie ontstaat er duidelijkheid over de taken, 
verantwoordelijkheden en het mandaat. Daarbij wordt er richting gegeven aan de organisatie en 
taakstellingen. Vanuit dit gekozen scenario zal de Routenetwerken Twente voor een nog vast te 
stellen periode de werkwijze en organisatie inrichten en uitvoeren. 
 
De keuze voor een scenario en de daarbij behorende werkwijze en organisatie kan voor wijzigingen 
zorgen binnen de huidige taakstellingen. Het kan uiteraard zorgen voor een bestendige organisatie of 
zelfs voor een toekomstbestendige vorm. De consequenties zijn opgenomen per scenario in de visie. 
 
Communicatie 
N.v.t. 
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Vervolg 
Het verder uitwerken van de Visie Routenetwerken Twente en de daarbij voorbereiden van de 
bijbehorende scenario’s voor besluitvorming. 
 
 
Bijlage(n) 
Concept-Visie Routenetwerken Twente – maart 2022 
 
 

Besluit 

 
 
 

 
 



Versie 2.2, maart 2022

Toekomstbestendig
de juiste route op!



Versie 2.2, maart 2022

Beleef de buitengewone  
routenetwerken van Twente

Contact 

Han van den Heuvel
Sr. Beleidsadviseur Vrijetijdseconomie
Regisseur Routenetwerken Twente
Recreatieschap Twente

M  06 50 434 212
E  han@routenetwerkentwente.nl

Postbus 1400
7500 BK Enschede

Vormgeving 

diezit. te Deventer
www.diezit.nl

© maart 2022. Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Wijzigingen 
of aanpassingen van de informatie in dit document zijn altijd voorbehouden. 
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 

ROUTENETWERKEN TWENTE versie 2.2 — maart 2022



pagina 5 ROUTENETWERKEN TWENTE versie 2.2 — maart 2022

Twente (en omstreken) is een zeer divers gebied, waarin 

de schoonheid van omgeving, meanderende structuren 

en verstedelijking elkaar continu afwisselen. Om hier het 

optimale uit te halen, is het uitkienen van structuren voor 

beleving, economie en vitaliteit een vereiste.

Binnen Twente is de vrijetijdseconomie één van de  

meest belangrijke factoren en de daarmee samenhangende 

infrastructuur om alle bezoekers van het gebied te bedienen: 

dit zijn de routenetwerken.

Om deze routenetwerken goed uit te denken, de juiste 

sturing te geven en daarnaast te weten waarom iets wel  

of juist niet kan, hebben we een routebureau: 

Routenetwerken Twente. 

De routenetwerken van Twente zorgen ervoor dat onze 

bezoekers naar de mooie en verrassende plekken worden 

geleid. Door zorgvuldig hiermee om te gaan, wordt de 

beleefbaarheid voor bewoner en bezoeker van ons gebied 

op hoog niveau ervaren en geeft het een groot impuls aan de 

vrijetijdseconomie.  Daarnaast dragen de routenetwerken bij 

aan gezondheid, vitaliteit en het welzijn van onze inwoners.

Routenetwerken Twente weet als  
geen ander waar de mooiste plekken  
zijn, welke afspraken er zijn of worden 
gemaakt en waar vernieuwingen moeten 
plaatsvinden. Daarmee houd je het gehele 
systeem aan routenetwerken dynamisch  
en toekomstbestendig.

Door de enorme groei van het aantal routestructuren, de 

stevige basispositie van de routenetwerken binnen de keten 

van vrijetijdseconomie en het alsmaar stijgende gebruik van 

al deze routes is een groot hiaat ontstaan tussen het areaal 

en de organisatie. Met de huidige organisatie zakken we in 

rap tempo weg en met de huidige financiële middelen kan de 

basis nauwelijks op orde worden gehouden. Daarbij is er niet 

alleen een beheerfunctie, maar ook procesmatig is de vraag 

aan Routenetwerken Twente enorm gestegen. 

Deze visie geeft een eerlijke doorkijk in de huidige 

organisatie en routenetwerken met daarbij een duidelijke 

onderbouwing welke keuzes er gemaakt moeten worden. 

Om de basisvoorzieningen aan routenetwerken te blijven 

onderhouden, te beheersen en toekomstbestendig te 

ontwikkelen is een gezamenlijk besluit nodig. Dit besluit is 

een keuze voor het beste scenario welke het beste past bij 

de (te behalen) doelen in de vrijetijdseconomie en vitaliteit. 

Let wel dat we het hier hebben over dé basis voor onze top-

economie in Twente!

In de volgende hoofdstukken zijn alle facetten van 

Routenetwerken Twente beschreven. Met de opsomming 

van taken en voorwaarden wordt direct een beeld 

gegeven waaraan de organisatie zal (moeten) werken. 

De daadwerkelijke keuze welke kant de Routenetwerken 

Twente op zal moeten bewegen, worden weergegeven 

in de drie beschreven scenario’s. Als bijlage is grafisch het 

nieuwe werkmodel toegevoegd welke gaat starten met de 

vaststelling van de visie en de keuze van een scenario.

Introductie

BENNO BRAND — [funtie]

“[Quote]”



MAC REIJERS — directeur Reijers Kaartproducties

“[Quote]”
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De huidige organisatie is klein, zeer flexibel, multidisciplinair 

en verbindend. De organisatie bestaat uit een team van 

drie vaste medewerkers, aangevuld met specialistische 

inhuur (zolang er projecten zijn) en een vaste groep van 

netwerkvrijwilligers. Daarnaast is Routenetwerken Twente 

een vrijwilligersorganisatie met meer dan 300 fanatieke 

vrijwilligers, die elk hun steentje bijdragen.

De vaste medewerkers vormen een stabiele basis, zorgen 

voor achtervang en de kwetsbaarheid is deels opgelost. 

Inhuur van vooral specialistische technische medewerkers, 

een datacollector en medewerker creatie is zeer fluctuerend 

en zorgt voor remming in processen. Hierin is de kwets-

baarheid qua inzet en voortgang erg groot.

Tussen 2011 en 2019 zijn de routenetwerken van Twente 

verdriedubbeld. Deze toegevoegde routestructuren hebben 

een scala aan extra taken met zich meegebracht. Zowel 

de organisatie als de financiële middelen zijn daarin niet 

meegegroeid. Onderstaand de huidige situatie van  

de organisatie.

De organisatie vormt niet alleen een basis welke op orde 

moet zijn; juist de werkvorm van Routenetwerken Twente  

is uniek en zal meer en meer vruchten gaan afwerpen voor  

de te stellen hoofddoelen. 

Routenetwerken Twente voert het 
participatiemodel; we zijn een regisseur, 
een motivator, een verbinder en uiterst 
multidisciplinair inzetbaar.

In 2017 zijn we een samenwerking aangegaan met twee 

andere routebureaus in Overijssel en met Landschap 

Overijssel. Geen samenvoeging, maar met de intentie 

om vanuit de kracht van elke regio en elke discipline 

goedlopende routenetwerken te creëren via de hoofddoelen. 

Daarnaast kunnen we een centrale rol innemen om andere 

projecten en vraagstukken goed te kunnen bedienen en 

te kunnen integreren in de bestaande systemen. Hierdoor 

ontstaat er op de scheiding van bestuurlijke regio’s een 

doorlopend systeem, waarbij de gast hetzelfde kan ervaren.

Voorstelling

SAMENWERKING

   Lokale, regionale en provinciale overheden;
   Toeristische organisaties;
   Natuurbeherende organisaties en landgoederen;
   Landgoederen;
   Waterschappen;
   Buurregio’s en de Euregio;
   Sportieve en maatschappelijke organisaties;
   Dorps-, buurtschaps- en wijkraden.

Figuur 1 — Groei Routenetwerken Twente, 2011-2022
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Routenetwerken Twente handelt volgens drie  

gestelde hoofddoelen:

Geld – stimuleren van de vrijetijdseconomie;

Gevoel – vergroten van beleving;

Gezondheid – motivatie in beweging.

Deze drie hoofddoelen (3xG) worden continue toegepast 

op de vraag naar doorontwikkeling, integratie van nieuwe 

(externe) projecten en het beheren en beheersen van de 

bestaande routenetwerken.

Routenetwerken Twente heeft als doel om  
de ultieme beleving naar boven te halen,  
de economie te stimuleren, mensen terug te 
laten komen en ze bovenal fitter en gezonder  
te laten worden.

Door het toepassen van deze hoofddoelen worden ook 

de rollen / taken van Routenetwerken Twente duidelijk. 

Niet alleen het beheren en beheersen van bestaande 

routenetwerken is noodzakelijk. Ook het voeren van 

accountmanagerschap voor structurele routenetwerken 

is belangrijk. Daarnaast zijn we de motivator in lokale, 

regionale, provinciale en zelfs internationale projecten, 

partner in advies als het gaat om de doelgroepen en 

stimuleren wij de vrijetijdseconomie en vitaliteit.

De groeiende vraag naar verbeterde vitaliteit bij mensen, 

integratie van cultuurhistorie, beleefbaarheid van dorp en 

platteland, het stevig koppelen van stad en platteland en 

het stimuleren van bedrijven in de vrijetijdseconomie zijn 

voorbeelden van het continue proces van Routenetwerken 

Twente. Het inspelen hierop geeft duidelijk aan dat er professio-

naliseringsslag gemaakt moet worden binnen de organisatie.

Noem ons naast ‘beheerder’ de ‘regisseur’ voor alles betreffende 

deze basisinfrastructuur en de bijbehorende hoofddoelen. 

Lees dit als de ‘spin-in-het-web’ voor de gehele keten rondom 

de basisinfrastructuur. Borging van de kwaliteit en continuïteit 

en zorgdragen voor adequaat onderhoud, fysieke en digitale 

ontsluiting en monitoring stelt een duidelijke opdracht vast 

waaraan Routenetwerken Twente moet gaan voldoen.

Binnen de visie wordt de volgende missie gebruikt:

Kwalitatief uitstekende routenetwerken leiden gebruikers 

naar de mooiste en verrassende plekken in Twente. De zorg-

vuldig onderhouden netwerken maken de woonomgeving 

aantrekkelijk en beleefbaar voor bewoners en bezoekers 

en stellen het bedrijfsleven in staat economische waarde te 

creëren. Dat  doen we samen met de mensen uit de steden 

en dorpen van onze regio. Daarmee dragen onze netwerken 

bij aan de gezondheid, vitaliteit, mobiliteit en welzijn van de 

mensen in Twente. We maken het mogelijk een leven lang in 

de buitenlucht te bewegen.

Hoofddoelen – 3 x G

KERNTAKEN
Voor Routenetwerken Twente kunnen de volgende kerntaken 
worden gekoppeld aan de bovenstaande (3xG) werkwijze:

   Beheer en onderhoud;
   Vernieuwing en 

reconstructie;
   Relatiebeheer en 

accountmanagement;

   Advisering en innovatie;
   Online en offline;
   Meldingen en mailings;
   Participatie en 

samenwerking.

ROY DE WITTE — gedeputeerde Provincie Overijssel [nog verifiëren met Roy]

“Onderzoek wijst uit dat 85% van de bezoekers uit eigen regio en 

aanpalende regio’s komt en de overige 15% uit toeristen bestaat.  

Dit maakt dat een ombuiging in de filosofie van routenetwerken  

nodig is… we hebben het dus vooral over onze eigen inwoners!”
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PROF. GERT-JAN HOSPERS — Bestuurder Stichting Stad en Land 

[nog verifiëren met Gert-Jan] 

“Lokale kennis en kunde is niet genoeg, integrale en dus 

regionale aanpak, anders desinvestering.”

Dat routenetwerken ‘zomaar’ worden aangelegd zal verleden 

tijd zijn. Het ontwerpen van elke route in Twente zal 

gebaseerd zijn op een duidelijke filosofie. Elk routenetwerk 

is een belevenisnetwerk en zal als model zo ingericht 

moeten zijn dat het eerste hoofddoel - vrijetijdseconomie 

stimuleren (geld) - tot zijn recht komt. Ook zal goed gekeken 

moeten worden hoe we vitaliteit (gezondheid) diep kunnen 

verankeren in de routestructuren.

Routenetwerken Twente laat elk traject,  
elk knooppunt, elke plek van informatie,  
ieder dorp en iedere stad een plek zijn voor  
het ervaren van buitengewone belevenissen. 
Dit stimuleren wij door het doorvoeren van  
de filosofie van het ‘belevenisnetwerk’.

Niet alleen de beleefbare objecten langs een route zijn 

daarin bepalend. Ook het slingerende karakter van onze 

paden en wegen, de hoge kwaliteit van de ondergrond 

(padonderhoud) en het uitdagende karakter van al onze 

informatiedragers zullen de gebruikers aangenaam  

moeten verrassen.

Om deze filosofie door te voeren, zal de nadruk  moeten 

liggen op kwaliteitsverhoging en het doorvoeren van 

een duidelijke strategie. We passen daarin ook twee 

systeemvarianten toe: ruggengraatprincipe (thematische 

richting) en spinnenwebmodel (sturende richting).

Routenetwerken Twente biedt een 
belevenisnetwerk met geïntegreerde  
thema’s, waarbij het een grote stimulans zal 
zijn voor economie en vitaliteit. Het geeft 
een duurzame wending aan het gebruik van 
recreatieve en toeristische routestructuren.

Zorgeloos en prikkelend zullen de routenetwerken moeten 

zijn, waarbij medewerking van alle overheden vereist is om 

dit haalbaar te maken. Niet alleen door middel van financiën, 

maar juist door het toepassen van verplichtingen binnen 

beleid en subsidies.

In het kader van de bovenstaande filosofie is in Twente 

een pilot uitgevoerd. Deze pilot heeft onder de naam 

Kwaliteitsimpuls Routenetwerken (KIR) een totale 

wijziging gebracht in het systeem van het al bekende 

knooppuntfietsen en netwerkwandelen. 

Filosofie

MODELVOORWAARDEN
Het model van routenetwerken zal structureel omgevormd en 
blijvend doorgevoerd moeten worden. Hierbij hangen we een 
aantal modelvoorwaarden aan:

   Routegeleiding meanderend langs belevingsobjecten;
   Systematiek omgevormd naar spinnenwebmodel met 

integratie van stad en dorp;
   Bijzondere structuren integreren als identiteitsdragers  

van het gebied;
   Subregionale thema’s als toevoeging op  

de basisinfrastructuur;
   Ruggengraatprincipe geïntegreerd met  

bovenregionale thema’s;
   Universele herkenbaarheid in alle fysieke, offline en  

online uitingen;
   Toepassen van ‘grote’ informatiepunten tussen  

de verschillende routenetwerken.
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Werkmodel
Voor  Routenetwerken Twente zal een bijzonder werkmodel 

worden doorgevoerd. Een model dat we kunnen gebruiken 

voor interne sturing en externe motivatie. Aan de hand van 

kernwaarden en gevoelswaarden (vaardigheden) zullen drie 

pijlers vastgesteld worden.
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Routenetwerken Twente is...
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INE NIJVELD — boswachter Publiek Staatsbosbeheer

“[Quote]”

Bundeling van krachten is belangrijker dan het op eigen 

kracht voortduwen. Deze samenwerking zal vanuit een 

drieluik moeten komen: 

Overheid – beleid en uitvoering;

Organisatie – participatie en kennis;

Ondernemer – externe commercie.

Hierin zal centraal moeten staan, dat de overheid de 

routenetwerken gaat zien als basisinfrastructuur en dit 

binnen al haar beleidsterreinen en uitvoeringsprojecten 

zal toepassen. Door versnippering zal de kracht afnemen 

en daarmee ook de positie ten opzichte van de vrijetijds-

economie en gerelateerde onderdelen. Uniformiteit is de rol 

die de overheden moeten doorvoeren. Dit geldt ook voor 

nieuwe projecten en vastgesteld beleid.

Routenetwerken Twente werkt vanuit het participatiemodel: 

Organisaties en individuele vrijwilligers helpen mee met 

bouwen en schouwen. De kracht die hieruit voortkomt, zal 

onze regio duidelijk onderscheiden van andere regio’s in 

Nederland. Denk hierbij aan dorps- en buurtschapsraden, 

wielerverenigingen en natuurorganisaties.

Wanneer de routenetwerken goed op orde en beheersbaar 

zijn, zullen zij doorontwikkelingen niet in de weg staan.  

De hoge graad van professionalisering van de netwerken 

zal de ondernemers daadwerkelijk een basisinfrastructuur 

bieden, waarop verdere marketing en commercie ontwikkeld 

kunnen worden. Dit is geen taak van Routenetwerken 

Twente, maar wel een plicht om dit als fundament goed 

te borgen. Het is gewaagd om ondernemers rechtstreeks 

invloed te laten uitoefenen op de routenetwerken. Immers, 

de basis van beleving, veiligheid en uniformiteit wordt 

gevormd los van commerciële belangen.

Promotie en marketing zijn taken voor Twente Marketing. 

Vandaar de intensieve samenwerking tussen beide organi-

saties. Deze samenwerking moet boven andere constructies 

staan, zoals het schakelen met provinciale marketing, lokale 

informatievoorzieningen (TTI’s) en ondernemers.

Routenetwerken Twente omarmt de samen-
werking, waarbij de onderlinge schakels 
sterk zijn, de druk gespreid wordt en krachten 
coöperatief gebundeld worden. Dit doel zal 
bereikt worden als allen er voor gaan.

In de samenwerking zit een grijs gebied met een overlap  

van taken. Routenetwerken Twente zal daarom de taken,  

die gekoppeld zijn aan de basisinfrastructuur en daarmee  

de basistaken, uitvoeren volgens het principe “schoenmaker 

blijf bij je leest”.

Samenwerking – 3 x O

SUBTAKEN
Aan de kerntaken van Routenetwerken Twente zullen subtaken 
gekoppeld worden met betrekking tot de basisinfrastructuur:

   Advies en intensieve samenwerking in overheidsbeleid  
en -projecten;

   Meewerkende rol in participatietrajecten;
   Samenwerking met organisaties en ondernemers;
   Ontwikkelen en beheren van informatiepunten;
   Toepassen en uitgifte van multifunctionele kaartmaterialen;
   In- en output van routeportal en routeplanner;
   Promotionele taak overheden, organisaties en inwoners.
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JOHAN MEENHUIS — vrijwilliger Specialist Fietsnetwerk Twente 

“[Quote]”

Hoofdonderdelen van de routenetwerken blijven de fysieke 

middelen: bebording, bewegwijzering, panelen, kaart-

materialen en digitale portal. Daarnaast ook de technische 

uitvoering, professioneel beheer en het toepassen van 

duurzame producten.

Om dit te bereiken is een uniform beeld gemaakt van  

alle fysieke middelen en uitingen van Routenetwerken 

Twente: Middelenhandboek Routenetwerken Twente.  

Dit is nog niet volledig, maar met gezamenlijke aanpak  

zal Routenetwerken Twente het hoogste niveau halen 

in uiting, uitvoering en beheer. Herkenbaarheid en 

bestendigheid zijn hierbij kernwoorden.

De technische uitvoering is nog niet vastgelegd en zal 

prioriteit moeten krijgen om het kwaliteitsniveau te kunnen 

bepalen. Hiermee kunnen we vaststellen wat het gewenste 

beeld in de buitenruimte zal moeten zijn, welke handelingen 

er uitgevoerd moeten worden en waarop afrekening en 

waardebepaling plaats kunnen vinden.

Routenetwerken Twente functioneert pas 
optimaal als andere overheden en organisaties 
uniformiteit en verankering erkennen, 
groeiinvesteringen niet uit de weg gaan en  
de organisatie een solide basis toebedelen.

Het gewenste beeld van de routenetwerken wordt eveneens 

bepaald door de wijze waarop financiële middelen en mens-

kracht ingezet worden. Een solide basis bestaat uit een vaste 

organisatiestructuur, afgesproken kern- en subtaken en 

bijbehorende uitvoeringsregels.

Het kwaliteitsniveau zal tevens bepaald moeten worden door 

met de ogen van de gebruiker en bruikleengever te kijken. 

Denk hierbij aan zaken als schouw en maaien van paden, 

reparatie van overige voorzieningen en professionalisering 

in taken die vrijwilligers eigenlijk niet kunnen of mogen 

uitvoeren. Door dit op een structurele en professionele 

wijze te borgen, optimaliseren we het belevingsniveau van 

gebruikers en vergroten we de bereidheid in medewerking 

van grote partijen.

Zonder het direct over harde valuta te hebben, zullen een 

aantal zaken een structureel onderdeel moeten vormen om 

de financiële in- en output in balans te houden.

Toekomstbestendig werken betekent duurzaamheid in 

breedste zin. Denk hierbij aan flexibele bewegwijzering, 

uniforme toepassing van materialen om aantal verschillende 

soorten materialen te verminderen. De folies zijn van duur-

zaam materiaal, kaarten van stonepaper en ook de wijze waar-

op wij paden en materialen onderhouden. Materieel moet 

afgestemd zijn op natuurvriendelijk ontwikkelen en beheren.

Fysieke middelen

UITVOERINGSREGELS
We houden in fysieke middelen en de bijbehorende taken ons 
vast aan een aantal uitvoeringsregels:

   Efficiency in bewegwijzering;
   Uniformiteit in middelen en uitvoering;
   Toekomstbestendig beheer (duurzaamheidsprincipe)  

in middelen en taken;
   Beheersbaarheid door innovatief, fysiek en digitaal beheer;
   Eenmalige invoer, meervoudig gebruik van alle middelen 

(online en offline);
   Multidisciplinaire inzet van menskrachten;
   Slagkracht door inzet van vrijwilligers.
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QUIRINE TER HAAR — directeur Twente Marketing

“[Quote]”

In de afgelopen jaren heeft Routenetwerken Twente  

een kwaliteitsimpuls (KIR) doorgevoerd. Een immens  

project om ten eerste grote knelpunten op te lossen en 

vervolgens te zoeken naar een ander model dat aansluit 

op de ‘nieuwe’ verwachtingen van bezoekers. Deze filosofie 

is breed uitgevoerd en ligt aan de basis van een totale 

verandering in de bestendigheid van de onderdelen  

van de verschillende routenetwerken.

De huidige routenetwerken zijn niet binnen de hele  

regio gelijkgetrokken. Deels ontbreekt nog de verankering  

in filosofie en zijn de stappen tot een waardige kwaliteits-

impuls niet volledig doorgevoerd. In het geheel missen  

we nog een integrale koppeling met het bedrijfsleven 

en wordt de waarde van de huidige routenetwerken niet 

optimaal benut. Dit zal gestimuleerd moeten worden en  

zal tevens een afronding moeten vormen van de weg  

die we zijn ingeslagen.

Dit vraagt om een vervolg, waarbij de focus gericht  

moet zijn op doorontwikkeling, duurzaamheid, innovatie  

en infrastructuur. Dit kan geschaard worden onder de 

noemer ‘toekomstbestendige routenetwerken’, waarbij  

de modelverandering en flexibiliteit speerpunten zijn. 

Routenetwerken Twente zal  
de instandhouding en de daarbij  
behorende taken structureel voortzetten.  
Dit wordt zichtbaar in beheersbaarheid, 
doorontwikkeling, regisseurschap, 
adviseurschap en blijvende innovatie.

Daarbij komt steeds meer de vraag naar thematisering, 

waarbij de basisinfrastructuur leidend moet zijn en externe 

partners deze kunnen inzetten voor uitrol van thema’s. 

Hiervoor zal de inzet van het digitale back- mid- en frontoffice 

(routebeheer en routeportal) verder ontwikkeld moeten 

worden. Verder is de fysieke invulling voor thema’s ook van 

belang via informatiedragers op de routenetwerken.

De routenetwerken in Twente bestrijken een zeer groot 

gebied. Om dit te kunnen beheren is er behoefte aan een 

nieuwetijdse manier regisseren. Hierbij is een vernieuwende 

wijze van aanpak doorvoeren, efficiëntie in elk middel bevor- 

deren en het toewerken naar multidisciplinaire inzet van mens-

kracht nodig. Innovatie is hierbij het middel om toe te werken 

naar toekomstbestendige routenetwerken en organisatie.

Ontwikkeling

ONTWIKKELTAKEN
Gericht op eerder genoemde modelvoorwaarden en 
uitvoeringsregels kunnen ontwikkeltaken benoemd worden 
waarin richting wordt gegeven aan toekomstbestendige 
routenetwerken:

   Kwaliteitsnormen en classificatie bepalen en toepassen;
   Proeftuin starten voor duurzame vernieuwingen op 

infrastructuur en fysieke middelen;
   Innovatie onderzoeken in toepassingen voor efficiënt en 

flexibel beheer en melddesk;
   Doorontwikkelen van de huidige organisatie naar shared 

service center;
   Toekomstgerichte toepassingen ontwerpen voor beleving 

en thematisering;
   Centrale positie innemen voor overheden en coöperatieve 

samenwerking routebureaus;
   Sturende positie voor handhaving convenant, 

openbaarheid en afsluitingen.
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JESSIECA GOOSSENS — Coördinator Routenetwerken Twente

“[Quote]”

Een duidelijke ambitie is er voor de Routenetwerken 

Twente zeker. Het omvattende woord van deze ambitie is 

‘Kraamkamer’. Waar steeds meer orde in de routestructuren 

komt, zal de doorontwikkeling, innovatie en kwaliteitsniveau 

belangrijke ontwikkelingen worden. Anders zijn dan de 

andere regio’s, maar wel praktisch, dynamisch en met 

beleving voorop.

De huidige routenetwerken zullen steeds doorontwikkeld 

moeten worden om de eigen inwoner en gasten te kunnen 

blijven bedienen. De transformatie moet overgaan naar 

belevenisnetwerken in combinatie met belevenisobjecten. 

Dit is een manier voor betere stimulering van de economie, 

verhogen van de belevingswaarde bij mensen en daarmee 

ook routenetwerken te ontwerpen voor een langere periode.

Een ander belangrijk onderdeel is het classificeren van  

alle routenetwerken. Er zal een duidelijke sturing moeten 

komen op het enorme netwerk aan routes en paden en 

hierin de krenten-uit-de-pap te halen en deze in de etalage te 

laten zetten. Deze routestructuren zullen de lokkers moeten 

worden voor alle routegebonden zaken in ons gebied. 

Subliem niveau in beheer, doorontwikkeling en beleving. 

Daarmee de kapstok voor de rest van alle routenetwerken.

Routenetwerken Twente zal met een  
inlevend beeld, een integere positie en  
een origineel gestuurd succes de visie  
uitdragen en uitvoeren in een toekomst-
bestendige organisatie.

De routenetwerken in Twente zullen de best beoordeelde 

en meest professionele in Nederland moeten zijn. Door 

dit te kunnen blijven waarborgen zullen de kwaliteits-

normen beschreven moeten worden. Samen met een 

middelenhandboek, technisch handboek, digitaal 

uitmuntend beheer en goede procesbeschrijvingen  

kan het gewenste kwaliteitsniveau behaald worden.

Een onderdeel van het gewenste kwaliteitsniveau, om  

de top in Nederland te kunnen zijn, is de vraag naar goed 

onderhouden ondergrond. Dit roept om een slimme manier 

omgaan met de harde infrastructuur, zoals padverharding, 

maaien, schouwen en onderhoud van kleine voorzieningen. 

Een post waar overal in Nederland niet mee gerekend  

wordt en dus direct invloed heeft op de kwaliteit.

Lees verder op de volgende pagina.

Ambitie

AMBITIES
Naast de multidisciplinaire inzet, efficiënte bedrijfsvoering  
en eenduidigheid op alle vlakken, zijn er ambities die we  
willen vaststellen:

   Kwalitatief en innovatief de beste basisinfrastructuur  
van Nederland;

   Professionele bezetting voor shared service beleids-  
en uitvoeringstaken;

   Participatiemodel volledig integreren in gehele 
bedrijfsvoering;

   Uniformiteit in alle fysieke middelen voor alle overheden  
en organisaties;

   Classificaties en kwaliteitsnormen volledig toepassen op  
de routenetwerken;

   Digitaal uitmuntende portal en innovatie op dit gebied;
   Centrale en sturende aanjager voor alles rondom 

routegebonden middelen.
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Routenetwerken Twente levert een waardevolle bijdrage 

aan de hoofddoelen door onderscheidende en kwalitatief 

hoogwaardig routenetwerken te ontwikkelen en profes-

sioneel te beheren. Door de routenetwerken stevig te 

verankeren in de gebiedsmarketing, zowel online als 

offline, en de routes fysiek toegankelijk te maken, draagt 

de Routenetwerken Twente bij aan de kwaliteiten van deze 

regio, het economisch model, de regulering van bezoekers-

stromen en de aantrekkelijkheid van het gebied.

Routenetwerken Twente doet niet zomaar iets. 
Het zorgt voor een buitengewone belevenis, 
waarbij je je elke keer verwondert over al het 
moois dat Twente je laat zien, voelen en ruiken.

Routenetwerken Twente wil en kan een bijdrage leveren  

aan deze maatschappelijke opgaven die zowel in eigen regio 

als daarbuiten een grote rol spelen. Hiermee spelen we in  

op de verschillende motieven van de doelgroepen om  

buiten te recreëren en wordt het rendement van het 

routeaanbod vergroot.

Voor de routenetwerken betekent ditdat zij door te inves-

teren in een kwalitatief sterk netwerk en diversiteit aan 

structuren en startpunten kan bijdragen aan een gezonde 

leefomgeving voor eigen inwoners en toeristen. Daarnaast 

kunnen de structuren helpen om de bezoekersstromen  

te monitoren en bezoekers te verleiden om naar minder 

drukke gebieden te trekken. Dit voorkomt overbelasting  

van natuurgebieden en draagt bij aan de veiligheid van  

mens en dier.

Routes zijn geen doel op zich, maar dragen bij aan 

belangrijke maatschappelijke opgaves en verhogen  

de economische en recreatieve waarde van de regio.  

De komende periode zal daarom ook in het teken moeten 

staan van het behouden van onze kwaliteit, verhogen  

van de belevingswaarde, inspelen op innovaties, bereik-

baarheid en veiligheid.

[Graphic wat levert het de regio op in cijfers.  
Cijfers komen uit het nog lopende onderzoek ‘MONITORING’]

Buitengewone
kwaliteit

routenetwerken

Belevings-
waarde

Digitale 
innovatie

PI JLERS

Organisatie Inzicht

Maatschappelijke opgaven
& krachtige economische regio

Buitenrecreatie blijft onverminderd populair in
Overijssel. Door de uitbraak van COVID-19 is de
behoefte om naar buiten te gaan om gezond te
bewegen of te ontspannen alleen maar groter
geworden. Dit geldt zowel voor recreatie als het
woon- en werkverkeer. Uit alle leeftijdscategorieën
trekken mensen met diverse motieven richting
natuurgebieden. Buitenrecreatie blijft daardoor
een krachtige economische sector. Door te blijven
investeren in de routestructuren willen de
samenwerkende organisaties de kwaliteit blijven

garanderen. Hiervoor is inzet nodig op de fysieke
kwaliteit en de beleving van de routes. Daarnaast
moet er een slag gemaakt worden met (digitaal)
innoveren om mee te gaan met de tijd en de
laatste trends. Veranderingen in de organisatie
zijn noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk samen te
werken en tot slot kan door regelmatig onderzoek
de visie en projecten worden bijgestuurd waar
nodig. Uitgebreide informatie over de projecten is
terug te lezen in de bijlage.

VIS IE PAGE |  21

Figuur 2 — Pijlers routenetwerken Overijssel, uit ‘Kwaliteitsinvestering routenetwerken Overijssel’, november 2021

VOLGT
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MICHAEL SIJBOM — Directeur-Bestuurder Landschap Overijssel

“[Quote]”

Niets is zo zuur om in een positief verhaal ook minder 

positieve kanten te belichten. Toch is het beschrijven van 

risico’s nodig om een breder beeld te krijgen van het werk 

dat Routenetwerken Twente uitvoert. Want bij het beheren 

en beheersen van de bestaande routestructuren komt een 

andere wereld naar boven.

Zonder in allerlei details te verzeilen, worden hier de  

grotere risico’s benoemd. Daarbij zijn er twee risicogroepen  

te onderscheiden. Namelijk de risico’s welke sowieso 

gekoppeld zijn aan de routenetwerken, ongeacht de keuze 

van een scenario (werkgebonden risico’s). Daarnaast de 

risicogroep welke gekoppeld is aan keuzes voor een  

bepaalde scenario (scenariorisico’s).

De werkgebonden risico’s zijn te vatten in het beheersen 

van aansprakelijkheid, bijhouden van bruikleen en 

rechten, bijhouding van backoffice en efficiënte sturing 

op vrijwilligers. Uiteraard is de bestendigheid van de 

routenetwerken zelf ook een risico, waarbij wel gestuurd  

kan worden op een betere toekomstbestendigheid.

De scenariorisico’s liggen meer op organisatorisch en 

financieel vlak. Een keuze in een bepaalde scenario zal 

direct gevolgen hebben op de kwaliteit, slagvaardigheid, 

doorontwikkeling en centrale positie. Daarbij zal dit  

eveneens effect hebben op de beleefbaarheid en  

stimulering in gezondheid.

Routenetwerken Twente viert de start  
van een project pas daadwerkelijk als de 
structurele middelen voor het beheer en 
doorontwikkeling geregeld zijn. Zonder 
structurele middelen zal het startschot  
een losse flodder zijn.

De afgelopen jaren heeft de doorontwikkeling van de 

routenetwerken volop de aandacht gehad. Binnen de 

doorontwikkeling is ruimte gegeven voor het toepassen 

van grote en kleine projecten en het inbedden van de 

(bestaande) routestructuren. Vanaf vaststelling van de 

visie is een extra risico, wanneer niet voor dit scenario 

wordt gekozen, dat nieuwe projecten alleen doorgang 

kunnen vinden als aan alle financiële en organisatorische 

voorwaarden wordt voldaan. Dit gaat ten koste van 

de filosofie en samenwerking, waarbij de te behalen 

hoofddoelen (3xG) ook onder druk komen te staan.

Risico’s

RISICOWAARDEN
De volgende risicowaarden zullen onderkend moeten worden  
en een speerpunt zijn voor professionele routenetwerken:

   Fysieke en digitale kwaliteit borgen;
   Uniformiteit en centrale positie vaststellen;
   Samenwerking en vrijwilligerssturing motiveren;
   Doorontwikkeling en verbeterprojecten stimuleren;
   Waardecreatie toepassen;
   Aansprakelijkheid en rechten beheersen;
   Toekomstbestendigheid toepassen. 

Kwalitatieve basisinfrastructuur  

Uniformiteit 

Centrale positie

Toekomstbestendig werken

Waardecreatie

Figuur 3 — De een kan niet zonder de ander
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MARCEL JANSEN — directeur & merkstrateeg diezit.

“[Quote]”

In de voorgaande hoofdstukken is weergegeven wat 

Routenetwerken Twente is, welke groep zij bediend en 

welke invloed dit heeft op de vrijetijdseconomie, beleving 

en vitaliteit. Daarnaast is aangehaald dat Routenetwerken 

Twente in een periode van vijf jaar een enorme groei heeft 

doorgemaakt, dat het geprofessionaliseerd is en dat het de 

basisinfrastructuur is geworden van de vrijetijdseconomie.

In het hoofdstuk ‘Intro’ werd het volgende beschreven:

“Door de grote groei van het aantal routestructuren, de 

basispositie van de routenetwerken binnen de keten van 

vrijetijdseconomie en het stijgende gebruik van al deze routes  

is een hiaat ontstaan tussen het areaal en de organisatie.  

Met de huidige organisatie zakken we in rap tempo weg en  

met de huidige financiële middelen kan de basis beperkt  

op orde worden gehouden. Daarbij is er niet alleen een 

beheerfunctie, maar ook procesmatig is de vraag aan 

Routenetwerken Twente enorm gestegen.”

Er zal dus een keuze gemaakt moeten worden welke kant het 

opgaat met Routenetwerken Twente, wat het beste aansluit 

bij de verwachting van de veertien Twentse gemeenten en 

de te behalen doelen in de vrijetijdseconomie en vitaliteit. 

De keuze heeft uiteraard invloed op de staat van deze 

basisvoorziening. Deze wordt beschreven in de volgende  

drie scenario’s:

Routenetwerken begrensd – huidige financiering  

en aangepaste werkwijze;

Routenetwerken op orde – aangepaste financiering 

en instandhouding als werkwijze;

Routenetwerken toekomstbestendig – aangepaste 

financiering en ambitie en ontwikkeling als werkwijze.

In het hoofdstuk ‘Risico’s’ werd het volgende beschreven:

“Een keuze in een bepaalde scenario zal direct gevolgen  

hebben op de kwaliteit, slagvaardigheid, doorontwikkeling  

en centrale positie. Daarbij zal dit eveneens effect hebben  

op de beleefbaarheid en stimulering in gezondheid.”

Laat zien wat we roepen…  
laat ze roepen wat ze zien!

Scenario’s

AFWEGINGSKADER
Voor de afweging in scenario’s is het volgende kader te gebruiken:

   Eenduidigheid in beheer, doorontwikkeling en aansturing;
   Leidende rol in uitvoering en doorontwikkeling  

van routestructuren;
   Flexibiliteit in het takenpakket en organisatie,  

zodat toekomstbestendigheid geborgd blijft;
   Maximaal ondersteunend aan de inhoudelijke  

opgaven van de hoofddoelen en de gekoppelde 
(ambtelijke) organisaties;

   Efficiënte bedrijfsvoering en slim organiseren van back-, 
mid- en frontofficetaken;

   Synergievoordelen in het multidisciplinair uitvoeren  
van taken;

   Herkenbaarheid, uniformiteit en externe zichtbaarheid.
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Routenetwerken Twente is een gemeentelijke organisatie 

voor beheer en onderhoud rondom de basisinfrastructuur.  

Ze zal daarin de centrale functie moeten blijven houden 

binnen de mogelijkheden van de gewenste organisatie. 

De routenetwerken vragen om beheersmatige aandacht 

en professionele aanpak. Naast dat er een uitgeklede 

organisatiestructuur zal doorgevoerd moeten worden,  

is het van belang dat de routenetwerken enigszins  

stabiel blijven en waakzaam is op (te) snelle afbraak.

De routenetwerken blijven behouden in een continue 

veranderende omgeving, waarbij de slagkracht zeer beperkt 

blijft tot het beheren en beheersen van de basisinfrastructuur. 

Hierbij hoort een kleine organisatie met hooguit een enkele 

vrijwilliger en één coördinator per MTBroute.

KERN-, SUB-, ONTWIKKELTAKEN
EN AMBITIES 

Beheer en onderhoud  
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Vernieuwing en reconstructie 
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Doorontwikkeling en  
toekomstbestendigheid  
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Areaalgrootte en netwerkstabiliteit

Padonderhoud en doorwaadbaarheid 
(constructie infrastructuur en kunstwerken)

Databeheer (Backoffice)

Thematisering (Midoffice)

Routeportal en -planner (Frontoffice)

Vrijwilligersorganisatie en  
Shared Service Center

Technisch beheer en ontwikkeling

Relatiebeheer en accountmanagerschap

Advisering en innovatie

Kaartmaterialen en promotie 
(routegebonden)

Meldingen en mailings

Participatie en samenwerking

Classificatie en kwaliteitsnormen

Uniformiteit en identiteit

ACTIES 

geheel 

beperkt 

- 
 

afschalen

- 

basis

-

-

afschalen 

-

beperkt

-

- 

geheel

-

-

beperkt

Scenario Routenetwerken begrensd

Figuur 4 — Financiën scenario ‘Routenetwerken begrensd’

Routenetwerken Twente -  
organisatiestructuur ‘begrensd’

Flexibel

Overheidsvorm met structurele financiën via regionale samenwerking

GEDEELTELIJKE 
WERKPLAATS EN OPSLAG

ALLEEN NOODZAKELIJKE 
SAMENWERKING

KLEINE MAATSCHAPPELIJKE 
BINDING

GEDEELTELIJK  
EIGEN VOERTUIGENGEDEELTELIJK 

EIGEN MATERIEEL
MELDDESK

1 FTE

0,5 FTE

1 FTE

1,5 FTE

1 FTE

1 FTE

STRUCTURELE INHUUR

STRUCTURELE INHUUR

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGERS ZONDER VERGOEDING

Regisseur (creatieve leiding)

Coördinator (melddesk)

Databeheerder (backoffice)

Buitendienstmedewerkers (allround)

Buitendienstmedewerkers (structuurspecialisten)

Buitendienstmedewerker (schouw en constructie)

Creatie (ontwerp en projectondersteuning)

Thematische databeheerder (Midoffice)

  

Specialist Participatie

Specialist Online

Specialist Fietsnetwerk

Specialist Wandelnetwerk

Specialist Mountainbikenetwerk

Specialist Paardrijnetwerk

Specialist Autonetwerk

Coördinatoren

Areaal Inkomsten

Uitgaven
€ 423.000,-

Inhuur/vrijwilligers
€ 7.500,-

€ 20.000VOLGT

STANDPLAATS

3 FTE

5 VE

15MAX

Menskracht
€ 258.000,-

Routenetwerken
€ 157.500,-
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Routenetwerken Twente is een gemeentelijk Shared Service 

Center voor alles rondom de basisinfrastructuur. Ze zal daarin 

ook de centrale functie moeten blijven houden. Daarom 

is het verankeren van de organisatie een must en zal een 

duidelijke profilering vastgesteld moeten worden. 

Hoogwaardige routenetwerken vragen om continue 

aandacht en professionele aanpak. Naast dat er een passende 

organisatiestructuur doorgevoerd moeten worden, is  

het van groot belang dat de routenetwerken op orde zijn.

De routenetwerken moeten behouden blijven in een 

continue veranderende omgeving, waarbij de slagkracht 

begrensd is tot het beheren, beheersen en projectmatig 

veranderen van de basisinfrastructuur. Hierbij hoort  

een kleine dynamische organisatie met een beperkt  

aantal vrijwilligers.

Scenario Routenetwerken op orde
KERN-, SUB-, ONTWIKKELTAKEN
EN AMBITIES 

Beheer en onderhoud  
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Vernieuwing en reconstructie 
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Doorontwikkeling en  
toekomstbestendigheid  
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Areaalgrootte en netwerkstabiliteit

Padonderhoud en doorwaadbaarheid 
(constructie infrastructuur en kunstwerken)

Databeheer (Backoffice)

Thematisering (Midoffice)

Routeportal en -planner (Frontoffice)

Vrijwilligersorganisatie en  
Shared Service Center

Technisch beheer en ontwikkeling

Relatiebeheer en accountmanagerschap

Advisering en innovatie

Kaartmaterialen en promotie 
(routegebonden)

Meldingen en mailings

Participatie en samenwerking

Classificatie en kwaliteitsnormen

Uniformiteit en identiteit

ACTIES

geheel 

geheel 

- 
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- 

geheel

-

basis

beperkt 

basis
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-

basis 

geheel

beperkt

-
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Routenetwerken Twente -  
organisatiestructuur ‘op orde’

Oldenzaal
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Overheidsvorm met structurele financiën via regionale samenwerking
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Regisseur (creatieve leiding)

Coördinator (melddesk)

Databeheerder (backoffice)

Buitendienstmedewerker (allround)

Buitendienstmedewerkers (structuurspecialisten)

Materieel- en materiaalbeheerder

Creatie (ontwerp en projectondersteuning)

Thematische databeheerder (Midoffice)
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Specialist Fietsnetwerk
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Figuur 5 — Financiën scenario ‘Routenetwerken op orde’

SAMENWERKING GERICHT 
OP INSTANDHOUDING

GEDEELTELIJKE 
MAATSCHAPPELIJKE BINDING

SAMENWERKING GERICHT  
OP INSTANDHOUDING

GEDEELTELIJKE 
KANTOORFUNCTIE

Areaal Inkomsten

Uitgaven
€ 685.000,-

Inhuur/vrijwilligers
€ 22.500,-

€ 75.000VOLGT

Menskracht
€ 398.000,-

Routenetwerken
€ 264.500,-
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MAATSCHAPPELIJKE 
BINDING

BREDE SAMENWERKING  
EN INNOVATIE
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Routenetwerken Twente -  
organisatiestructuur ‘toekomstbestendig’

Oldenzaal

Regisseur (creatieve leiding)

Coördinator (participatie)

Databeheerder (backoffice en melddesk)

Buitendienstmedewerker (allround) 

Buitendienstmedewerkers (structuurspecialisten)

Buitendienstmedewerker (schouw en constructie)

Creatie (ontwerp en projectondersteuning)

Thematische databeheerder (Midoffice)

  

Specialist Participatie

Specialist Online

Specialist Fietsnetwerk

Specialist Wandelnetwerk

Specialist Mountainbikenetwerk

Specialist Paardrijnetwerk

Specialist Autonetwerk

Rayoncontroleurs en coördinatoren

Routenetwerken Twente is een gemeentelijk Shared Service 

Center voor alles rondom de basisinfrastructuur. Ze zal daarin 

ook de centrale functie moeten blijven houden. Daarom is het 

verankeren van de organisatie een must en zal een duidelijke 

profilering vastgesteld moeten worden. 

Hoogwaardige routenetwerken vragen om continue aan-

dacht en professionele aanpak. Naast dat er een passende 

organisatiestructuur zal doorgevoerd moeten worden, is 

het van groot belang dat de routenetwerken op orde en 

toekomstbestendig (oftewel ‘blijvende ontwikkeling’) zijn.

De routenetwerken zijn zeer dynamisch in een continue veran-

derende omgeving. Deze omgeving wordt steeds mondiger 

en veeleisender waarin ontwikkelingen zich razendsnel op-

volgen. Toekomstbestendig is dus niet alleen de materialen 

en menskracht, maar ook stad- en landschapsontwikkeling en 

de verandering van de samenleving. Hierbij hoort een stabiele 

organisatie met slagkracht.

Scenario Routenetwerken toekomstbestendig
KERN-, SUB-, ONTWIKKELTAKEN
EN AMBITIES 

Beheer en onderhoud  
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Vernieuwing en reconstructie 
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Doorontwikkeling en  
toekomstbestendigheid  
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Areaalgrootte en netwerkstabiliteit

Padonderhoud en doorwaadbaarheid 
(constructie infrastructuur en kunstwerken)

Databeheer (Backoffice)

Thematisering (Midoffice)

Routeportal en -planner (Frontoffice)

Vrijwilligersorganisatie en  
Shared Service Center

Technisch beheer en ontwikkeling

Relatiebeheer en accountmanagerschap

Advisering en innovatie

Kaartmaterialen en promotie 
(routegebonden)

Meldingen en mailings

Participatie en samenwerking

Classificatie en kwaliteitsnormen

Uniformiteit en identiteit

ACTIES
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geheel 
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Figuur 6 — Financiën scenario ‘Routenetwerken toekomstbestendig’

Areaal Inkomsten

Uitgaven
€ 1.000.000,-

Inhuur/vrijwilligers
€ 22.500,-

€ 145.000VOLGT

Menskracht
€ 538.000,-

Routenetwerken
€ 406.500,-



Good goan!


