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Memo 
 
 

  
 

 
Geachte leden van het Algemeen Bestuur, 
 
Het dagelijks bestuur heeft besloten om de oktobervergadering van het algemeen bestuur vanwege het 
ontbreken van agendapunten waarover een besluit genomen moet worden door het AB, om u schriftelijk te 
informeren. Op deze wijze blijft u op de hoogte van de activiteiten van het Recreatieschap.  
 
Uitrol versnelling Wandelknooppunten 

- Begin september hebben zowel GS als PS akkoord gegeven op de subsidie van € 766.000,= voor de 
versnelling van het wandelknooppuntennetwerk. In dit bedrag is tevens de wijziging in de Provinciale 
bijdrage van 1/3 naar 50% verwerkt voor die gemeenten die in de afgelopen jaren al een 
(deel)netwerk hebben gerealiseerd. 

- De uitrol van het netwerk moest Europees aanbesteed worden. Met ondersteuning van de gemeente 
Coevorden is de aanbesteding in werking gezet. Belangrijke punten in de aanbesteding waren, naast 
de prijs, duurzaamheid en de inzet van mensen met een beperking c.q. afstand tot de afstandsmarkt. 
4 Nederlandse bedrijven hebben ingeschreven. Op 12 oktober werd duidelijk dat het bedrijf 
“Folkersma Routing en Signs’ uit Marum de klus formeel gegund mag worden. Met Folkersma krijgen 
we ondersteuning van een bedrijf met veel ervaring in de recreatieve netwerkinfrastructuur. Zij 
hebben ook het fietsknooppuntennetwerk in Drenthe en Ooststellingwerf aangelegd. Vanaf 1 januari 
2023 kunnen ze aan de slag.  

             
 

Advies Toeristenbelasting 
- Het Recreatieschap heeft de afgelopen jaren altijd een advies over het tarief toeristenbelasting 

afgegeven. Het laatste advies was, op verzoek van de sector, om over te gaan op een gedifferentieerd 
tarievenstelsel. Een aantal gemeenten hebben het advies overgenomen en een aantal gemeenten 
hanteren het ‘oude’ stelsel van 1 tarief voor alle vormen van recreatieaccommodaties. Er zal een 
update van het advies worden gemaakt met een overzicht van de huidige situatie binnen de 
gemeenten.  

 
Aansprakelijkheid Ruitervoorde Drentsche Aa 

Het Recreatieschap is vergunninghouder van de Ruitervoorde in de Drentsche Aa. Door uitslijting van          
de bodem is er een dusdanige situatie ontstaan dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden van ruiter met 
paard. Het Recreatieschap is door de verzekeraar van de ruiter aansprakelijk gesteld voor de schade. Het 
wordt onderzocht of het Recreatieschap ook echt aansprakelijk is te stellen. Uiteraard is het 
Recreatieschap hiervoor verzekerd. Toch heeft het incident, na overleg met de gemeente Aa en Hunze, 
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SBB en het Waterschap Hunze en Aa’s, geleid tot het sluiten van de voorde aangezien soortgelijke 
ongelukken niet uit te sluiten zijn binnen redelijke aanpassingen. Het mag voor zichzelf spreken dat één 
incident niet mag leiden tot het sluiten van dergelijk ‘kunstwerken’ die de attractiviteit van Drenthe 
versterken maar doordat hier sprake is van grote natuurlijke invloeden die door het Recreatieschap niet 
te beïnvloeden zijn is dit een juiste keuze geweest.  

 
 
 
 
Excursie en congres 

- Op 21 september zijn we met ruim 50 personen op excursie geweest door Drenthe met 
bestuurders, raadsleden en ambtenaren. Vanuit het Recreatieschap hebben we een aantal 
initiatieven willen laten zien waarbij we betrokken zijn. Wij kijken terug op een mooie dag. 

- Inmiddels heeft u een uitnodiging ontvangen voor het Recreatiecongres op 1 december 
aanstaande op Recreatiepark Westerbergen te Echten. Het congres zal in het teken staan van 
‘Verandering’. Met een ‘Omdenkshow’ en spreker Jan Rotmans hopen we een inspirerend congres 
te organiseren. 

                                                
 
Project Duurzaam Toerisme Drents-Friese grensstreek 
Het Recreatieschap is bezig met de uitvoer van het project Duurzaam Toerisme zowel in het NP Drentsche Aa 
als in de Drents-Friese grensstreek. De studie naar bezoekersstromen in de Drents-Friese grensstreek loopt en 
geeft inzicht in aantallen bezoekers in het gebied en de spreiding ervan. Door middel van het afnemen van 
enquêtes wordt de beleving van de bezoeker in beeld gebracht. Onderzoeksbureau Ginder voert dit voor ons 
uit. Door een 3-tal bouwstenen, draagkracht, feitelijke drukte en draagvlak te kwantificeren en met elkaar in 
verhouding te brengen, ontstaat inzicht in de mogelijkheden van het gebied, waarbij voldoende aandacht is 
voor de belangen van de natuur, de bezoekers, ondernemers en bewoners. Hierin staan gerichte 
aanbevelingen waar mogelijke alternatieve bezoeklocaties aan moeten voldoen en hoe bezoekersstromen 
gestuurd kunnen worden. Aan de hand van deze aanbevelingen (welke naar verwachting begin 2023 worden 
opgeleverd) zal vervolgens gewerkt worden aan het opstellen van een investeer- en beheerplan.  
 
 
Algemene informatie 

- Volgend jaar staat Drenthe in het teken van ‘van Gogh in Drenthe’. Als Recreatieschap 
ontwikkelen we drie ‘van Gogh’-fietsroutes via knooppunten langs de route die Vincent van Gogh 
heeft gevolgd. Dit project voeren we in gezamenlijkheid met Marketing Drenthe uit. 

- Het rapport ‘Koppelkansen N34’ is in samenwerking met de Provincie Drenthe, de Hondsrug 
gemeenten, Team Hondsrug en recreatieondernemers tot stand gekomen. De sector Verkeer en 
Vervoer en de sector Recreatie hebben samen gekeken naar kansen rond de gedeeltelijke 
verdubbeling van de N34 en de ontwikkeling van de hubs (vervoersknooppunten) om in 
samenhang met kansen voor de recreatie de kracht van de N34 te benutten als (mobiliteits)ader 
van de Hondsrug. Het rapport is inmiddels schriftelijk aangeboden aan de gedeputeerden van de 
Provincie Drenthe en de wethouders van de Hondsrug gemeenten die de onderwerpen mobiliteit 
en/of recreatie in hun portefeuille hebben.  
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- Het Drenthepad is het oudste streekpad van Nederland maar nog erg onbekend. N.a.v. een 
themabijeenkomst vanuit het Wandelplatform met de toeristisch regisseurs heeft het 
Recreatieschap de kracht van het Drenthepad laten onderzoeken en een aanbevelingen laten 
opstellen richting de eigenaar van het Drenthepad (Nivon) en de (andere) partijen in het 
Wandelplatform..  

- Op 25 september 2023 komt de Nationale Toerisme Top naar Drenthe. Goed dat we daar als 
Recreatieschap aanwezig zijn.  

 
Varen in Drenthe 
Het varen in Drenthe laat helaas een dalende trend zien. Mogelijke oorzaken zijn o.a. de hoge brandstofprijzen, 
vakantie naar het buitenland is weer mogelijk, vergrijzing van de doelgroep. Het Recreatieschap heeft een 
aantal toiletgebouwtjes langs de Drentse Hoofdvaart en de Hoogeveense vaart. In overleg met de gemeente 
Westerveld en dorpsbelang Havelte is besloten om het toiletgebouwtje in Havelte te sluiten. De reden voor 
deze sluiting ligt ‘m in het grote aantal vernielingen (grote schadepost) in het gebouw, de kwaliteit van de 
sanitaire voorzieningen én het lage gebruik van het toiletgebouw.  

 

 
 
 
 
Team Recreatieschap 
Afgelopen jaar zijn er een aantal personele wisselingen geweest met name binnen het Routebureau van het 
Recreatieschap. De opengevallen posities hebben we snel kunnen invullen zodat de kwaliteit en snelheid van 
het werk op niveau zijn gebleven. We zijn blij dat we als Recreatieschap een aantrekkelijke werkgever blijken te 
zijn. 

 
Foto gemaakt na afleggen van de Belofte v.l.n.r. Simon van Veen, Zita Dijkema, Bas Luinge (voorzitter), Albert 
Broekman en Thomas Luik 
 
Invulling taken binnen het dagelijks bestuur 
Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september is tot onderstaande taakverdeling besloten; 

- Vice-voorzitter      -  Gerrie Hempen 
- Penningmeester   -  Jeroen Westendorp 
- Algm.bestuurslid  -  Jos Darwinkel 

 
Financiën 
De tussentijdse cijfers geven aan dat de exploitatie 2022 goed op koers ligt. Net als alle Nederlanders en  
GR-organisaties zal ook het Recreatieschap de effecten van de energiecrisis en inflatie gaan voelen. 2023 zal 
(financieel) een spannend jaar worden. Onze huurprijs stijgt met 10%, de energiekosten zullen fors stijgen 
evenals de overige materiaalkosten. De CAO-onderhandeling 2023 zal de lonen ook meer laten stijgen dan we 
in 2021 bij het maken van de begroting 2023 hadden kunnen voorzien. In de begroting 2024 die binnenkort 
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gemaakt moet worden zullen we rekening moeten gaan houden met de veranderende situatie zoals we die 
allen kennen.  
 
Vertegenwoordiging Recreatieschap binnen Commissie Landelijk Gebied 
Tijdens de AB-vergadering van 7 juli jl. is besloten om Jos Darwinkel namens het Recreatieschap voor te dragen 
voor deze commissie. Namens de VDG is echter ook een wethouder van de gemeente Noordenveld 
voorgedragen. In overleg is besloten om de voordracht vanuit het Recreatieschap van Jos Darwinkel in te 
trekken en namens het Recreatieschap Gerrie Hempen (was al als reserve benoemd) voor te dragen. 
 
Wijzigingen Wet Gemeenschappelijke Regeling 
De Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen laten een aantal wijzigingen zien die alle GR-en/ Raden de 
komende 2 jaren moeten doorvoeren. In Drenthe wil de VDG het voortouw nemen om met één Drentse 
aanpak te komen. Het DB besluit om actief het standpunt inzake de aanpassingen (met name over het invoeren 
adviescommissie bestaande uit raadsleden én het uitvoeren van een frequente evaluatie van de GR) te 
formuleren en dit voor te leggen voor besluitvorming aan het AB, alvorens dit te delen met de VDG.  

 
Het DB is van mening dat de kleine GR Recreatieschap een sterk uitvoeringsgericht karakter heeft en een Lean- 
en Mean-mentaliteit heeft (ook qua bestuur).  Bovendien is het Recreatieschap een 
provinciegrensoverschrijdende GR, waardoor er geen sprake is van VDG-afspraken die automatisch van 
toepassing kunnen zijn op deze GR. Het DB constateert dat het Recreatieschap 1 keer per 4 jaar bekijkt, 
middels een strategische sessie (met het gehele bestuur), of de koers van de GR nog passend is. Daarnaast 
constateert het DB dat er meerdere momenten zijn waarop raadsleden hun advies en wensen kenbaar kunnen 
maken, en zijn bestuursleden en directie elk gewenst moment aanspreekbaar voor  vragen van raadsleden.  
 
Strategische sessie 23 november as. 
Op 23 september as. willen we graag met het AB en de AORTA-leden (ambtenaren Recreatie en Toerisme) 
koers gaan bepalen voor de komende 4 jaar. Welke thema’s zijn c.q. worden belangrijk om op te pakken en hoe 
kan het Recreatieschap nog meer van toegevoegde waarde zijn voor haar leden en de sector. Als locatie is 
gekozen voor ’t Bovenveen in Echten. Als gespreksleider zal Gertjan Elzinga van Elzinga&Oterdoom deze 
middag leiden. Als gastspreker is Harald Buijtendijk, docent duurzaamheid aan NHTV, aanwezig. We hopen een 
middag met kennisdeling, inspiratie en onderlinge samenwerking zodat het RSD de komende periode weer de 
gemeenten op de juiste manier kan ondersteunen. 
 
Met vriendelijke groet en tot 23 november, 
 
 
 
Dick Dijkstra 
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