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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
Datum: 8 juli 2021, Wellness Hotel & Golf Resort Zuiddrenthe, vergaderzaal Fijnfabriek te Erica 
 
Aan-/afwezig:  

☒ B. Luinge (Aa en Hunze)    ☒ B. Bergsma (Assen) 
☒ N. Houwing (Borger-Odoorn)    ☒ S. Stegen (Coevorden)   
☐ G. Hempen-Prent (De Wolden)   ☒ R.E. Kleine (Emmen, voorzitter) 
☐ J. Zwiers (Hoogeveen)      ☒ R. van Ulzen (Meppel) 
☐ J. Batelaan (Midden-Drenthe)   ☒ J. Westendorp (Noordenveld)   
☐ M. Jager-Wöltgens (Ooststellingwerf)  ☒ R. Kraaijenbrink (Tynaarlo) 
☒ J. de Haas (Westerveld)    ☒ H. Brink (provincie Drenthe) 
☒ D.B. Dijkstra (Recreatieschap Drenthe, directeur) ☒ R. Stam (Recreatieschap Drenthe, notulist) 
 

☐ - Afwezig 
☒ - Aanwezig 

 
Gasten:  
 geen   

 

 

1. Opening 
De voorzitter, de heer Kleine, opent de vergadering en heet eenieder welkom. 
 

2. Verslag van de vergadering van het Dagelijks bestuur van 24 maart 2021 
Zonder op- en/of aanmerkingen wordt het verslag ter kennisname aangenomen. 
 

3. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 april 2021 
N.a.v. agendapunt 4a, tweede bullet: de voorzitter merkt op dat de notulen hier een onjuistheid 
bevatten. In de laatste zin ontbreekt het woord ‘niet’ waarmee aangegeven wordt dat het 
Recreatieschap adviseert niet over te gaan tot Drenthe-brede invoering vermakelijkhedenretributie. 
Zonder verdere op- en/of aanmerkingen wordt het verslag vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen: 

a. Activiteiten in het algemeen: 
• De verdere uitrol van de wandelknooppuntenprojecten verloopt voorspoedig. Daarnaast 

benoemt de heer Dijkstra dat bij de aangehaakte vrijwilligers sprake is van groot 
enthousiasme.  

• Onderzoek impact toerisme; een zestal gemeenten hebben dit onderzoek laten uitvoeren 
(Westerveld, Tynaarlo, Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en De Wolden). Hiermee is 
gekeken naar de impact van toerisme op de inwoners. Het onderzoek levert een goede 
onderbouwing en zicht op de huidige situatie: ‘Wat is de bijdrage van de toeristisch-
recreatieve sector aan de economie, en welke effecten hebben recreatie en toerisme op de 
samenleving en de omgeving?’ De rapporten zullen gedeeld worden met de bestuurders. 

• Naast de reeds in het veld liggende historische TT-motorroute en fietsroute, wordt er ook een  
route ontwikkeld voor wandelaars. 

• De routeapp die door het Recreatieschap ontwikkeld is, is klaar voor gebruik. Via een flyer 
wordt hier bekendheid aan gegeven. 

• Samen met HISWA-RECRON, KHN, onderwijs en Provincie Drenthe wordt een imago-
campagne ontwikkeld.  Het doel hiervan is om de carrièremogelijkheden beter in beeld te 
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brengen. Daarnaast wordt ook gekeken naar het invullen van goed werkgeverschap (o.a. 
beloning is een belangrijk aspect voor de aantrekkelijkheid van het vak). 
De heer Van Ulzen vraagt naar het aanbieden van scholing in de Duitse taal (geeft de 
werknemer meer vaardigheden). De heer Dijkstra merkt op dat er al, in samenwerking met 
Emsland en middelen van de EDR, scholingsmogelijkheden worden aangeboden. 

• 24 september wordt aandacht besteed aan het bevestigen van het laatste open monumenten 
bord (samenwerking tussen ANWB/ Provincie/ St. Drents monument). Dit zal plaatsvinden in 
Assen. 

• Vanuit de werkgroep corona is er aandacht voor de groepsaccommodaties. In samenwerking 
met de GGD hebben er pilots plaatsgevonden bij 3 gemeenten. Met als doel, mochten de 
maatregelen weer verscherpt worden, informatie beschikbaar te hebben om in overleg te 
treden met de veiligheidsregio (zodat volledige sluiting wellicht voorkomen kan worden). 

• Het archief van Recreatieschap Drenthe zal worden overgedragen aan het Drents Archief. Dit 
is een redelijk langdurig traject. 

 
b. Bestuursexcursie 2021 

• 15 september staat de bestuursexcursie op de planning. Het voorlopige programma is: 
Frederiksoord, Vitale Vakantieparken, Bestemming Drenthe en fiets- en wandelnetwerken. 
Aan het eind van het programma (17.00 uur) zal de nieuwe huisvesting van het 
Recreatieschap (samen met de medehuurders Marketing Drenthe en Vitale Vakantieparken) 
officieel worden geopend. 

 
5. a. en b. Jaarverslag/-rekening 2020/ begroting 2022 

Tijdens de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur zijn beide stukken al toegelicht door 
penningmeester Westendorp. Inmiddels is een zienswijze van gemeente Hoogeveen ontvangen. 
Hierop zal door het Dagelijks Bestuur een reactie gegeven worden. Het Algemeen Bestuur stelt de 
jaarstukken 2020 en de begroting 2022 vast. De raden en colleges zullen per direct geïnformeerd 
worden over de vaststelling. Ook worden de jaarstukken, in het kader van het financieel toezicht, 
toegezonden aan de Provincie Drenthe. 
 

6. Terugkoppeling Vitale Vakantieparken en Commissie Landelijk Gebied 
Voorafgaand aan deze vergadering is in kleinere setting (zonder de leden Westendorp en Luinge, 
gezien hun zitting in de stuurgroep) gesproken over de evaluatie van het programma tot nu toe. 
 
De heer Westendorp geeft in de vergadering uitleg over de voortgang van het programma. T.a.v. het 
spoor excelleren kan aangegeven worden dat de focus niet alleen gericht is op de top van de markt/ 
de grotere bedrijven. Ook is juist ruimte voor de daaronder liggende goede (vaak kleinere bedrijven) 
om een kwaliteitssprong te maken. Onlangs is een subsidie toegekend aan Jelly’s Hoeve en aan De 
Norgerberg. 
 
Verder zijn er landelijke ontwikkelingen n.a.v. de motie Koerhuis. Hierin is de oproep gedaan ook 
individuele eenheden om te kunnen laten vormen van recreatie naar permanente bewoning. Dit gaat 
in tegen de nu gehanteerde werkwijze binnen Vitale Vakantieparken (één park, één plan). De heer 
Brink licht toe dat de 2e kamer heeft aangegeven dat men eerst met de brancheorganisaties in overleg 
zou moeten gaan. 
 
Als gevolg van deze ontwikkelingen zou het kunnen zijn dat, voordat de omgevingswet/ provinciale 
omgevingsvisie (1 juli 2022) is afgerond, er een tijdelijke periode ontstaat die moeilijk te hanteren is. 
Men kan daar vooral mee worden geconfronteerd aan de balie. Bestuurders worden opgeroepen hier 
attent op te zijn. Vitale Vakantieparken heeft een memo doen uitgaan waarin helderheid wordt 
verschaft. 
 
Momenteel wordt ook gewerkt aan een gebiedsarrangement; hierin wordt een plan met meerdere 
ondernemers verder uitgewerkt. In Noordenveld wordt gewerkt aan een transformatietraject naar 
natuur. De heer Westendorp vat concluderend samen dat de instrumenten staan en dat gewerkt 
wordt aan de evaluatie. 
 
In afwezigheid van mevrouw Hempen geeft de heer Dijkstra een korte stand van zaken weer t.a.v. de 
CLG. CLG heeft de bossenstrategie op de agenda staan. Het Recreatieschap zal hierin ondersteuning 
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geven door middel van het opstellen van een notitie waarin uiteengezet wordt welke consequentie(s)  
de bossenstrategie kan hebben voor de recreatief-toeristische sector.  

 
7. Rondvraag 

De heer De Haas deelt mee dat de gemeenteraad (via amendement) heeft besloten om de 
toeristenbelasting te gaan innen via tariefdifferentiatie (2 tarieven) met daarnaast vrijstelling van 
kinderen t/m 12 jaar. 
De heer Stegen informeert naar ontwikkelingen t.a.v. laadpalen voor elektrische fietsen. In antwoord 
daarop wordt aangegeven dat het Recreatieschap in het verleden een project heeft. Momenteel 
zouden ondernemers zelf laadpalen moeten plaatsen als dienstverlening naar hun gasten. 
Daarnaast vraagt de heer Stegen wat de afspraken zijn t.a.v. de ANWB-paddenstoelen. Het 
Recreatieschap heeft in 2017 een project uitgevoerd. Daarin is in beeld gebracht wat de locaties zijn 
van de paddenstoelen, wat de staat van onderhoud was en zijn de paddenstoelen schoongemaakt.  De 
paddenstoelen maken deel uit van de toeristische bewegwijzering die in beheer is van de Nationale 
Bewegwijzeringsdienst  (NBd). Wijzigingen moeten via de NBd lopen. De paddenstoelen zijn eigendom, 
door juridische natrekking, van de grondeigenaar. 

 
8. Sluiting 

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

Na afloop van de vergadering vinden een tweetal publicitaire momenten plaats. De afronding en 
overhandiging van de onderborden; een mooie aanvulling bij de fietsknooppuntpanelen met interessante 
informatie over het gebied. En wordt het eerst fietsbankje onthuld; zo’n 100 (gerecyclede) fietsbankjes 
(ontworpen met een Drenthe logo) worden in de provincie geplaatst ter bevordering van het fietsplezier 
(project mogelijk gemaakt door en in samenwerking met Provincie Drenthe).  

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 december 2021. 
                                                                                                    


