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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
Datum: 9 december 2021, online. 
 
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:  
 De heer J. Wibier (bij agendapunt 7)   

 

 

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

2. Verslag van de vergadering van het Dagelijks bestuur van 23 juni en 8 september 2021. 
N.a.v. het verslag van 8 september agendapunt 10 Terugkoppeling Vitale Vakantieparken: doet 
mevrouw Jager navraag naar de zinsnede “het uitponden van vakantieparken”. De heer Westendorp 
geeft hierop als toelichting dat er in de 2e kamer een motie is ingediend. Onderwerp hierbij is hoe we 
de brede welvaart in stand kunnen houden. Laat je de verkoop en verdere ontwikkelingen over aan de 
markt, of heb je als overheid toch een bepaalde rol in deze ontwikkeling; geef je sturing en een 
bepaald kader aan de ontwikkelingen zodat er geen ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden? En zo 
ja, welke middelen kan je daarbij inzetten? Wat zijn de rechten en plichten van huidige huurders op 
parken? 
Zonder op- en/of aanmerkingen worden de verslagen ter kennisname aangenomen. 
 

3. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2021. 
Zonder op- en/of aanmerkingen wordt het verslag vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen: 

a. Activiteiten in het algemeen: 
• 2 december is de eerste paal geslagen van het wandelnetwerk Hoogeveen; heel mooi 

dat we hier ook aan de slag kunnen; 
• 12 november is de internationale lange afstandswandelroute Hünenweg geopend; een 

mooi aanvullend wandelproduct dat de twee Geoparken (De Hondsrug en TERRA.vita) 
met elkaar verbindt (zie ook website www.hünenweg.com); 

• Het overleg is opgestart met de Provincie Drenthe om te komen tot een visie omtrent de 
recreatieve toervaart in Drenthe (wat is ons gezamenlijk streven); 

• Met de Provincie Drenthe wordt gesproken over een vervolg op het “oude” RET project; 
dit zou zich dan moeten richten op de groepsaccommodaties, hotels en culturele sector; 
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• Er wordt gewerkt aan een tweetal projecten Nationale Parken nieuwe stijl. Hierbij wordt 
een onderzoek bezoekersstromen (Drents Friese grensstreken) opgestart en zijn we met 
elkaar in gesprek om te kijken in hoeverre een ieder elkaar(s achtergrond) begrijpt (NP 
Drentsche Aa); 

• Evenementen: Kennis Centrum Events bekijkt met het Recreatieschap hoe we kunnen 
inzetten op het versterken van de juiste evenementen; 

• Het fietsonderzoek van de ANWB is gepresenteerd; de waardering voor geheel 
Nederland is 8,2 (dit was 8,0). De cijfers per provincie volgen in het voorjaar. Uit 
verkoopcijfers is gebleken dat in Drenthe 66% van de fietsen die aangeschaft werden, 
een e-bike betrof. Hierop zou ook de veiligheid van de paden afgestemd moeten worden 
(breedte fietspaden omdat fietsen met uiteenlopende snelheid zich op hetzelfde 
fietspad bevinden).  

 
b. Ecorys rapport 2020: 

De heer Dijkstra laat kort een aantal afbeeldingen zien uit het onlangs afgeronde rapport. Bij 
het doornemen hiervan moet men in het achterhoofd houden dat in 2020 de sector pas open 
mocht op 15 juni en dat een aantal grote bungalowparken en hotels enkele maanden gesloten 
zijn geweest. Dit heeft geresulteerd in een omzetverlies van 25% van de gedane bestedingen. 
Ook de werkgelegenheid (direct en indirect) laat een daling zien (7,5% in 2020 t.o.v. 9,2% in 
2019). Bij de gepresenteerde cijfers moet men zich realiseren dat deze exclusief de ontvangen 
coronasteun van het Rijk zijn. 
 
De heer Zwiers merkt op dat hij de vooruitblik 2021 mist; de heer Dijkstra geeft aan dat dit nog 
zal worden toegevoegd in de definitieve versie. De heer Kraaijenbrink meldt dat hij ziet dat er 
werk voldoende is, maar dat het ontbreekt aan werknemers. De heer Dijkstra vult aan dat er 
inderdaad veel werknemers zijn vertrokken ten tijde van de coronaperiode. Het vertrek c.q. te 
kort aan arbeidskrachten was al voor de intrede van corona een probleem en is hierdoor zeker 
versterkt. 
 
De heer Kleine vraagt of het Algemeen Bestuur kan instemmen met het publiceren van de 
uitkomsten van het Ecorys onderzoek. Iedere bestuurder zal het rapport na de vergadering 
digitaal toegestuurd krijgen (en ook het rapport van de afzonderlijke gemeenten). Reacties 
ontvangt het Recreatieschap graag. Indien er geen bezwaren komen zal het rapport, middels 
een persbericht, dinsdag 14 december openbaar worden gemaakt. 

 
c. Financiën 2021: 

De heer Westendorp (penningmeester) geeft uitleg over de recente financiële ontwikkelingen. 
Onlangs zijn de CAO-afspraken bekend gemaakt. Een salarisverhoging van 1,5% en een 
coronavergoeding zijn de resultante. Het Dagelijks Bestuur zal proberen deze ontwikkeling 
binnen de begroting op te lossen. De heer Stegen geeft hierop aan het op prijs te stellen als dit 
binnen de kaders wordt opgevangen.  

 
5. Versnelling uitrol wandelnetwerk over heel Drenthe. 

Allereerst meldt de heer Dijkstra dat de Wandelmonitor 2021 gepresenteerd is (uitgave van 
Wandelnet). Hierin wordt bevestigd dat het aantal rondwandelingen tijdens de coronaperiode flink is 
gestegen en de verwachting is dat dit ook na corona zo zal blijven. Hierbij sluiten de wandelnetwerken 
goed aan. We zijn verheugd dat de Provincie Drenthe dit ook ondersteunt. Onlangs is bekend gemaakt 
dat de provinciale subsidie wordt verhoogd  van 33% naar 50%.  
 
De heer Bergsma vraagt of dit percentage inmiddels definitief is; hierop wordt instemmend 
geantwoord. Momenteel vindt besluitvorming plaats in de nog aan te haken gemeenten; graag willen 
we de extra ondersteuning vanuit de Provincie én het uitrollen van het wandelnetwerk in alle 
gemeenten publiekelijk kenbaar maken (wellicht op 26 januari 2022, aansluitend aan de vergadering 
van het Algemeen Bestuur). 
 
De heer Brink meldt dat de gemeenten waar al een wandelnetwerk is gerealiseerd met 33% subsidie 
een compensatie tegemoet kunnen zien. Verdere uitwerking hiervan wordt per gemeente bekeken. 
De heer Kleine geeft aan dat de extra stimulans van de Provincie zeer gewaardeerd wordt. 
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6. Rechtmatigheidsverantwoording jaarrekening. 
De heer Dijkstra vertelt dat met ingang van het verslagjaar 2022 het Dagelijks Bestuur zelf een 
rechtmatigheidsverantwoording (zie memo) dient op te stellen die deel gaat uitmaken van de 
jaarrekening. Dat kan in de vorm van het aanstellen van een interim controller. Gelet op de omvang 
van Recreatieschap Drenthe wordt voorgesteld deze taak bij de penningmeester onder te brengen. Als 
foutmarge wordt gekozen deze op 3% vast te stellen. Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel 
van het Dagelijks Bestuur. 
 

7. Vitale Vakantieparken. 
De heer Luinge geeft uitleg over de evaluatie die heeft plaatsgevonden. Vorige week is via een online 
seminar (ongeveer 200 volgers) ook nadere informatie gedeeld. De vraag die uitstaat is “hoe nu 
verder?”. De intentie is door te gaan; wel moeten de gemeente(raden) goed worden meegenomen. 
Het blijft belangrijk aandacht te houden voor de snelheid van de uitvoering. De ervaring tot nu toe 
heeft geleerd dat met name transformeren veel aandacht en tijd vergt. 
 
De heer Wibiër geeft aanvullend aan dat de tussenevaluatie de periode tot juli 2021 betreft (3/4 deel 
van het lopende programma zit erop). Er hebben gesprekken plaatsgevonden met coördinatoren en 
bestuurders. De meerwaarde van het programma wordt erkend; wel geeft men aan dat de aanlooptijd 
veel tijd heeft gevergd. De doelen tot eind 2022 zijn wat aangepast. Naast de focus op de topparken 
t.a.v. excelleren (de 9 naar een 10 brengen) is via het inbrengen van het RET-VVP nu ook aandacht 
voor diegenen die net onder de top opereren. 
 
Van belang is dat de gemeenten de uitvoeringskracht op orde hebben. De heer Wibiër laat ook weten 
dat er capaciteit via de taskforce kan worden ingehuurd (ter ondersteuning van gemeenten). Mevrouw 
Hempen geeft als reactie dat de uitkomsten van de evaluatie heel herkenbaar zijn. Met name het 
transformeren zou soepeler moeten gaan verlopen. De heer Stegen geeft aan dat het draagvlak bij 
transformeren nogal eens tegenvalt. Vaak zijn er meerder VvE’s en loopt het enthousiasme terug. 
 
De heer Westendorp benadrukt dat het een unieke aanpak is. Transformeren is weerbarstig; je hebt te 
maken met een eigen koers en snelheid. Het is belangrijk te vermelden dat de beleidsregels staan 
maar omdat je met groepen mensen te maken hebt, het langer duurt bij de eindbestemming te 
komen. De heer Kleine geeft aan dat de evaluatie/ het verloop van het programma Vitale 
Vakantieparken eventueel in de colleges wordt besproken zodat de betrokkenheid optimaal is. De 
heer Westendorp geeft als suggestie mee bij ondernemers langs te gaan (met bus?) ter info van 
raadsleden, eigenaren en VvE’s/ ondernemers. De heer Kleine bedankt de heer Wibiër voor zijn uitleg. 

 
8. Terugkoppeling Commissie Landelijk Gebied. 

Mevrouw Hempen doet verslag van de vergadering die vanmorgen plaatsvond. Gesproken is over: 
• Actualisatie natuurvisie; de zienswijze die het Recreatieschap heeft ingediend is niet 

gehonoreerd (dit is nog niet bekend bij het Recreatieschap); 
• Activeringsplan flora en fauna. Hierin gaat het om het soortenbeleid en de invasie 

exoten; 
• De bossen/ bomenstrategie; hierin staan de volgende aantallen genoemd: 3.700 ha, 

waarvan 2.000 ha. in het NNN valt en 1.700 ha. daarbuiten; 
• Actualisatie Natuurlijk Platteland (NNN); er wordt gewerkt aan een nieuwe 

raamovereenkomst. Mevrouw Hempen heeft hier als input voor meegegeven dat er ook 
aandacht moet zijn voor de zogenaamde overgangsgebieden. Hierin bevindt zich veel 
recreatie; belangrijk is dat de sector recreatie en toerisme zich ook betrokken voelt. 

 
9. Rondvraag. 

Voor de rondvraag zijn er geen onderwerpen. 
 

10. Sluiting. 
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de (online) vergadering.    
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 januari 2022. 
                                                                                                    


