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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
Datum: 8 december 2022, kantoor Recreatieschap Drenthe. 
 
Aan-/afwezig:  

☒ B. Luinge (Aa en Hunze, voorzitter)  ☒ M. Rasker (Assen) 

☒ J. Hartsuiker (Borger-Odoorn)    ☒ B. Meppelink (Coevorden)   

☒ G. Hempen-Prent (De Wolden)   ☒ P. Schrik (Emmen) 

☒ J. Westendorp (Hoogeveen)     ☐ R. van Ulzen (Meppel) 

☒ J. Schipper (Midden-Drenthe)   ☒ J. Darwinkel (Noordenveld)   

☐ J. van Weperen (Ooststellingwerf)  ☒ H. de Graaf (Tynaarlo) 

☒ J.T. Boonstra (Westerveld)   ☒ H. Brink (provincie Drenthe) 

☒ D.B. Dijkstra (Recreatieschap Drenthe, directeur) ☒ R. Stam (Recreatieschap Drenthe, notulist) 
 

☐ - Afwezig 

☒ - Aanwezig 

 
Gasten:  
 D. Schomaker (aanwezig bij onderdeel “Stavaza EK Wielrennen”); ingelast agendapunt   

 

 

1. Opening 

De voorzitter, de heer Luinge, opent de vergadering en heet eenieder welkom. 
 
2. Ingekomen stukken/ mededelingen (ter info) 

•  Brief Provincie Drenthe (stikstofaanpak) 

Het Recreatieschap heeft een brief verstuurd naar Provincie Drenthe inzake de stikstof-aanpak met daarin het 
aanbod om mee te denken t.a.v. inzet R&T in de omvorming van het landschap. Hierop hebben we de (bij de 
vergaderstukken meegezonden) reactie ontvangen. De heer Dijkstra geeft aan dat gevoel bestaat dat de R&T 
sector min of meer wordt vermalen tussen alle spelende belangen. Mevrouw Hempen geeft aan dat binnen de 
CLG (vergadering van morgen) nu bekeken wordt of er een uitgebreide afvaardiging kan worden opgestart 
zodat alle gemeenten aan tafel zitten (i.p.v. nu mevrouw Hempen namens het Recreatieschap en een tweetal 
wethouders met andere portefeuilles vanuit de gemeenten). De heer Brink geeft aan dat de CLG niet over de 
stikstofaanpak gaat en dat er gewerkt wordt aan een nieuw Aerius-model.  

• Brief Aant-gemeenten P&C cyclus 

De brief vanuit de AANT-gemeenten is gericht aan de GR-en (niet Recreatieschap). De hierin gestelde 
werkwijze willen we niet volgen als RSD. De heer Dijkstra geeft aan dat we toch een kadernota zullen 
opstellen. Dit enerzijds omdat de voorgestelde werkwijze afkomstig is van de werkgroep GR-en waarin 
gemeente Ooststellingwerf geen deel vanuit maakt. Anderzijds willen we als RSD graag onze werkzaamheden 
goed bij raadsleden onder de aandacht brengen (dus kadernota als een extra contactmoment).  

• Rapport koppelkansen N34 

Het rapport is opgeleverd aan de betrokken gemeenten. Idee is om een hub ook te gebruiken voor toeristische 
informatie/ toeristisch overstappunt. De heer Dijkstra geeft aan dat dit project ook heeft geleid tot 
kennismaking/ elkaar weten te vinden met de afdelingen wegen & verkeer. Uitvoering van de actiepunten is 
overgedragen aan de Provincie & team Hondrug (Tourist Info zou kunnen zorgen voor de toeristische invulling 
van de hub). Jos Kasten (Toreco) is aangesloten bij de mobiliteitsraad. De heer Brink stelt de vraag hoe de 
Hunebed Highway kan worden aangesloten en geeft als aandachtspunt zijn zorg mee dat er wel heel veel 
initiatieven zijn; zorg voor gezamenlijke ideeën en uitvoer. 

• Toelichting op diverse projecten binnen het RSD 
1. Congres (1 december 2022) 
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Het jaarlijkse congres heeft onlangs plaatsgevonden. Na afloop heeft het RSD een enquête verzonden om een 
beeld te krijgen van hoe men het beleefd heeft en mogelijke verbeterpunten te vernemen. Algemene indruk is 
dat de feedback erg positief is; goede locatie, interessante workshops en goede gelegenheid voor netwerken. 
De heer Darwinkel geeft aan dat het congres een gevarieerd programma had. Wel zou hij wat meer gesprek 
met elkaar willen terugzien. De heer Dijkstra geeft als reactie dat de “inhoud” m.n. te vinden is in het 
ochtendprogramma, in de resp. workshops. M.n. de workshop die gegeven werd door Nel Schellekens (thema 
duurzaamheid/ voorkomen verspilling) werd zeer enthousiast ontvangen. Mevrouw Hempen geeft daarop aan 
dat de Gebiedscoöperatie ZuidWest Drenthe zeer geïnteresseerd hierin waren. 

2. Wandelknooppunten 

De heer Dijkstra geeft aan dat de aanbesteding is afgerond, dat gesprekken met grondeigenaren nu volop 
plaatsvinden (bedoeling is om dit eind 2022 afgerond te hebben) zodat in 2023 de uitvoer verder kan 
plaatsvinden. 

3. Drenthe-pad  

Dit lange afstandswandelpad krijgt extra publicitaire aandacht. 
4. In het kader van het Van Gogh jaar (2023) werkt het RSD aan de ontwikkeling van 3 fiets-

/wandelroutes. 
5. WMD-routes; het routebureau werkt aan de ontwikkeling van een 4-tal WMD-routes. Het 

routebureau van het RSD wordt hiervoor ingehuurd door de WMD. 
6. Hospitality (vanuit Regio Zwolle)/ Horeca vakpunt (initiatief van KHN).  Dick Dijkstra meldt de 

betrokkenheid van het RSD bij deze initiatieven, gericht op de arbeidsmarkt/ personeelskrapte in de 
R&T sector. Algemeen kan worden aangegeven dat de sector te maken heeft met een imago-
probleem en dat aansluiting met onderwijs verbeterd kan worden. De heer Rasker vraagt hierop wie 
eigenaar is van deze initiatieven. De heer Dijkstra zal hier nader naar informeren. 

7. Onlangs is een gebruikersovereenkomst gesloten betreffende hippisch toerisme tussen de Stichting 
Ruiterroutes en SBB. Hiermee worden de hippische mogelijkheden in onze provincie positief mogelijk 
gemaakt. De stichting is verantwoordelijk voor de aangelegde routes. 

8. Forfaitair systeem van de verordening Toeristenbelasting. Conform het advies dient periodiek (advies 
elke 4 jaar) een onderzoek plaats te vinden om de aannames in de verordening te onderbouwen. Dit 
gaan een aantal gemeenten oppakken.  

9. Fietspad van de Toekomst. De heer Dijkstra geeft aan dat de Drenthe inzet op verdere versterking 
Fietsprovincie. Hierbij moet je ook goed kijken naar het onderhoud. Idee is nu om eerst op strategisch 
niveau te gaan bepalen welke maatstaven je wil hanteren (t.a.v. breedte/ ondergrond ed.); dit gaat 
dan in eerste instantie om de hoofd-infrastructuur (waar het fietsknooppuntensysteem overheen 
loopt). De heer Dijkstra geeft aanvullend aan dat de ANWB een rapport heeft gemaakt op basis van 
wensen van de leden/ fietsers. Graag willen we naar een gelijke uitstraling toewerken. De heer Brink 
geeft daarop aan dat we liefst fietspaden willen hebben van minimaal 2 meter breed (ingegeven 
vanuit veiligheid), maar dat dat helaas in de natuur niet altijd gaat lukken.  

10. Training TIP-medewerkers. Een nieuw aangeboden training aan de (veelal vrijwillige) medewerkers 
van de TIP kantoren over gastvrijheid heeft geleid tot een groot aantal aanmeldingen (120 tot 150 
deelnemers) 

11. De heer Dijkstra maakt melding van de ontwikkeling van een zgn. Drentse beleveniskaart. Deze zal in 
de vorm van een afscheurbaar papierblok worden gemaakt; voorzijde met kaart van heel Drenthe met 
de belangrijkste (dag)attracties en achterzijde met regio-informatie. 

12. In de laatste week februari/ eerste week maart zal een verkiezingsdebat in het kader van de 
Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023 worden georganiseerd.  

13. Toerisme Top, maandag 25 september 2023. Volgend jaar is Drenthe gastheer. Basisstramien moet 
voldoen aan vereisten zoals verwoord door het NBTC en het Ministerie EZ en Klimaat. De organisatie 
is in handen van Provincie Drenthe (Gerrit Kamstra) (samen met Marketing Drenthe). Momenteel 
wordt gewerkt aan het te kiezen thema en de gepaste locatie (vanuit de vereisten dient o.a. een 
bepaalde bereikbaarheid met OV te worden behaald); over dat laatste zijn binnen de vergadering 
verschillende ideeën. 

 
 

3. Verslag van de vergadering van het Dagelijks bestuur van 16 november 2022 
Zonder op- en/of aanmerkingen wordt het verslag ter kennisname aangenomen. 
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4. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2022 en informatiebrief  
oktober 2022 

Zonder op- en/of aanmerkingen wordt het verslag vastgesteld. De informatiebrief wordt door de 
aanwezigen gewaardeerd om uit te geven op moment dat een vergadering van het Algemeen Bestuur 
komt te vervallen (zodat informatie wel versterkt wordt).  
 

5. SVZ financiën richting begroting 2023 en 2024 
De heer Westendorp (penningmeester) geeft aan dat de voorlopige cijfers 2022 verlopen conform 
begroting. De kadernota voor het begrotingsjaar 2023 is reeds in februari 2022 opgesteld. Inmiddels is 
gebleken dat de gehanteerde inflatiepercentages helaas ver afwijken van de werkelijke prijsontwikkeling. 
M.n. de post energie stijgt hard. Daarnaast heeft het RSD te maken met een tweetal langdurig zieken. Dit 
leidt tot extra personeelslasten dat m.n. vanwege de geringe omvang van het RSD leidt tot een uitzetting 
van de personeelslasten. Een deel wordt opgevangen door een onttrekking van een reserve. Maar deze 
ontwikkeling heeft geleid tot het besluit om een ziektekostenverzekering af te gaan sluiten (het nemen van 
dit besluit behoort tot het mandaat van de directeur).  
Voor de prijsontwikkeling richting de begroting 2024 lijkt het erop dat we rekening moeten houden met een 
CAO stijging van 8 tot 11%.  
Wellicht leidt bovenstaande tot een noodzakelijke begrotingswijziging in het voorjaar 2023. 
De heer Rasker benadrukt dat het goed is om te proberen het binnen de eigen middelen op te vangen. De 
heer Westendorp geeft daarop aan dat het Recreatieschap al probeert om gemaakte uren te koppelen aan 
de projecten zodat daaruit dekking kan worden behaald. De heer Rasker adviseert om dit ook goed aan te 
geven bij mogelijke communicatie hierover. 

 
6. Conceptadvies toeristenbelasting 
De heer Luinge geeft aan dat het RSD periodiek een advies Recreatieschap uitbrengt aan de deelnemende 
gemeenten betreffende toeristenbelasting. Het laatste advies betrof de overstap naar een gedifferentieerd 
tarief. Op dit moment stelt het Dagelijks Bestuur voor om het advies conform bijgaande memo te 
verstrekken. Dit geeft aan: 
1. Het advies om over te gaan naar een gedifferentieerd tarief over te nemen. 

2. Terughoudend te zijn in het sterk verhogen van het basistarief en in het verlengde de tarieven voor 

campings en Groepsaccommodaties. 

3. Het toeristenbelastingtarief voor meerdere jaren (bestuursperiode) vast te leggen. Doel hiervan is 

duidelijkheid voor de ondernemers. 

Het voorstel zal worden toegezonden aan de colleges.  
Vanuit de vergadering wordt navraag gedaan naar de mogelijkheden voor inning bij dagattracties. Vrij 
recent heeft het RSD daarover ook een advies opgesteld (vermakelijkhedenbelasting). Dit advies zal 
nogmaals naar de bestuurders worden toegestuurd. 

 
7. Terugkoppeling Vitale Vakantieparken en Commissie Landelijk Gebied 

De heer Schipper doet kort verslag betreffende Vitale Vakantieparken. Gewerkt wordt aan een nieuw 
instrument, zg. “uitblinkers”. De heer Brink wil benadrukken dat het belangrijk is dat alle gemeenten 
aangehaakt blijven en mee blijven doen. Samen kunnen we er een succes van maken. M.n. transformatie is een 
proces van lange adem. De heer Boonstra geeft aan dat het soms wel moeilijk is om knopen door te hakken, 
bijv omdat handhaving tijdelijk niet wordt uitgevoerd vanwege transformatie, soms zijn ook bouwregels niet 
duidelijk. Op de vraag hoeveel bewijslast gemiddeld kost om illegaal bewonen aan te tonen komt de reactie dat 
je dan moet denken aan ongeveer € 25.000. De heer Boonstra geeft nog aan dat de gemeente onlangs zelf een 
park heeft aangekocht; mochten andere bestuurders daarover nadere informatie willen dan kunnen ze dat 
kenbaar maken. 
Mevrouw Hempen doet verslag van de ontwikkelingen binnen de CLG. Belangrijkste onderwerp is de vraag 
“wat gaat er met de ruimte gebeuren”. Naar verwachting zal er voor 1 juli nog een extra vergadering worden 
belegd. 

 
8. Rondvraag 

De heer Westendorp stelt voor om in 2023 op locatie te vergaderen waarvoor het ‘Van Gogh-huis’ in Nieuw-
Amsterdam een mooie locatie kan zijn. Dhr. Dijkstra geeft aan om dit te gaan regelen. 
 
 

9. Sluiting 
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De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.    

 

Aanvullend geeft de heer D. Schomaker een presentatie inzake het te organiseren EK Wielrennen; 
naar verwachting wordt gerekend op zo’n 600 deelnemers uit 30 landen. Momenteel is de 
organisatie zoekende naar een mogelijkheid om iedere gemeente zichtbaar in beeld te krijgen met 
dagattracties ed. Gedacht wordt om elke gemeente ook zichtbaar te maken bij de VAM-berg. Als 
mogelijke bijdrage vanuit de gemeenten wordt gedacht aan tegemoetkoming in de kosten 
betreffende vergunningen cq. facilitaire kosten. 

De heer Schrik vraagt of er ook 1 centraal thema wordt bedacht zodat een “allegaartje” van 
presentaties voorkomen kan worden. 
Op 17 januari zal het startschot klinken in De Nieuwe Kolk te Assen. 

De presentatie van D. Schomaker zal aan de AB-leden worden nagezonden. 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van [Klik hier voor datum]. 
                                                                                                    
Voorzitter     Directeur  
B. Luinge     D.B. Dijkstra  
                      
  
------------------------    -------------------------  


