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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
Datum: 14 april 2022, kantoor Recreatieschap Drenthe. 
 
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. Dit zal de laatste 
vergadering zijn van het huidige zittende bestuur. Veel wijzigingen zijn aanstaande in het bestuur, 
afhankelijk van de coalitiebesprekingen.  
 

2. Verslag van de vergadering van het Dagelijks bestuur van 12 januari 2022 
Zonder op- en/of aanmerkingen wordt het verslag ter kennisname aangenomen. 
 

3. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 januari 2022 
Zonder op- en/of aanmerkingen wordt het verslag vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen: 

a. Activiteiten in het algemeen: 

• De internationale lange afstandswandelroute Hünenweg is mede ontwikkeld door het 
Recreatieschap Drenthe. Het Nederlandse deel (met de subnaam “Hondsrugpad”) is 
onlangs uitgeroepen tot wandelroute van het jaar 2022. Een mooie erkenning 
hetgeen ook voor de nodige publiciteit zorgt. 

• De Hunebed Highway wordt mogelijk voorzien van OV hubs. Bedoeling is dit te gaan 
combineren met bezoekerscentra. Mevrouw Jager roept hierbij op om mobiliteit in 
een breder perspectief te bekijken; zoek de schaal op, mogelijk als een Noordelijk 
project. 

• Onlangs is het ANWB onderzoek gepresenteerd waarin (vierjaarlijks) de kwaliteit van 
Nederland Fietsland wordt onderzocht. Recreatieve fietsers gaven Drenthe een 8,5 
(waarmee we bovenaan staan). Wel nog verbeterpunten t.a.v. kwaliteit en veiligheid 
van de fietspaden en wegen. Fietsers storen zich m.n. aan te smallen paden. Verder 
nog opmerkelijk dan 60% van de ondervraagden gebruik maakt van een e-bike 
(hetgeen 4 jaar geleden nog 33% was).  
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• Het Recreatieschap werkt aan een verdieping t.a.v. de toeristenbelasting, te weten 
het forfaitair stelsel. In gezamenlijkheid wordt, via het Recreatieschap, in een 4-tal 
gemeenten de verordeningen nader onder de loep genomen, ter voorkoming van 
mogelijke nietigverklaringen. De heer Zwiers geeft aan dat het wellicht raadzaam is 
om bestuurlijk hierover een signaal af te geven. 

• Personeel; de vacature die is ontstaan door de vertrekkende Iwan de Vries bij het 
routebureau wordt ingevuld door Albert Broekman. Hij wordt gedetacheerd bij het 
Recreatieschap vanuit Staatsbosbeheer. Albert heeft een goed netwerk wat hij 
meeneemt.  

• 19 mei wordt het Recreatiecongres georganiseerd. Thema is “licht op Drenthe”; 
georganiseerd vanuit een positieve blik op de toekomst. 

• Hierna laat de heer Dijkstra, via een powerpoint-presentatie, een terugblik zien over 
de afgelopen bestuursperiode 2018-2022.  
Aanvullend aan de presentatie doet de heer Zwiers navraag naar de stand van zaken 
aangaande “vermindering regeldruk evenementen”. In de afgelopen bestuursperiode 
is het onderwerp “evenementen vs. regeldruk” op de agenda geweest. 
Geconcludeerd is dat er geen draagvlak is om hier de betrokken partijen gezamenlijk 
in op te treden.  
Namens het bestuur bedankt de heer Kleine de directeur en de medewerkers voor de 
prettige samenwerking en de bereikte resultaten in de afgelopen bestuursperiode. 

 

b. Rondblik gemeenteraadsverkiezingen 
De heer Kleine stelt voor om dit onderwerp tijdens het etentje, aansluitend aan de 
officiële vergadering, te bespreken. 

  

 
5. Jaarverslag en rekening 2021 

De heer Westendorp (penningmeester) doet kort verslag van de belangrijkste ontwikkelingen die 
zichtbaar zijn in de jaarstukken. Het verslagjaar wordt afgesloten met een klein positief resultaat. 
Voorgesteld wordt om dat toe te voegen aan de algemene reserve (weerstandsvermogen). Het 
bestuur stemt in met de jaarstukken. Daardoor kunnen de stukken toegezonden worden aan de 
betrokken gemeenten. 
 

6. Reacties gemeenten kadernota/ begroting 2023 
Het Dagelijks Bestuur biedt de begroting aan, aan de raden. De begroting is behoudend opgesteld, in 
lijn met de kadernota. De heer Westendorp merkt op dat momenteel de inflatie fors is. Hoe dit zal 
doorwerken richting 2023 is nu nog onduidelijk. Verder is op te merken dat de bijdrage aan het 
stimuleringsfonds in 2023 lager is. Dat wordt veroorzaakt doordat er minder afdrachten 
toeristenbelasting zijn geweest. Eerder is besloten een deel van de opbrengst van de verkoop gronden 
Pottendijk ten gunste te brengen van het stimuleringsfonds. Daardoor behoeft er nu niet gevraagd te 
worden om extra middelen. 
De heer Stegen vraagt waarom dit jaar nog een kadernota is aangeboden, afwijkend van de 
voorgestelde werkwijze van uit de griffierskring. De heer Kleine geeft aan dat één van de redenen is 
dat de GR Recreatieschap een 13-tal deelnemers heeft, waaronder een Friese deelnemer die niet 
verbonden is met de griffierskring Drenthe.  
Aanvullend geeft de heer Batelaan aan dat onlangs in Midden-Drenthe een oploop heeft 
plaatsgevonden met de raad (conform voorgestelde werkwijze griffierskring). Er was weinig animo 
vanuit de Raadsleden waardoor de bijeenkomst is afgeblazen. Daarnaast ervaart de heer Batelaan de 
kadernota als een goed instrument. Ook zal de tekst van de gemeenschappelijke regeling aangepast 
moeten worden om de werkwijze te veranderen. Wel haalt hij aan dat het bepalen van indexatiecijfers 
voor alle GR’en een praktische verbetering kan zijn. 
Afgesproken wordt om de werkwijzen (al dan niet kadernota, al dan niet gespreksrondes) in 
september bestuurlijk te agenderen (het Algemeen Bestuur is beslissend in deze).  
De begroting 2023 wordt door de vergadering vastgesteld en aangeboden aan de gemeenten. 
 

7. Terugkoppeling Vitale Vakantieparken en Commissie Landelijk Gebied 
De heer Luinge doet verslag van de laatste stuurgroep vergadering van 17 februari jl. Het jaar 2022 is 
het laatste jaar van het lopende programma. Inmiddels zijn alle gemeenten bezocht door de taskforce. 
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Hierbij is o.a. informatie opgehaald over welke onderwerpen/ op welke vlakken gemeenten behoefte 
aan ondersteuning hebben. 
In de stuurgroep heeft inmiddels de heer Bert de Groot (Parc Sandur) zitting (ter vervanging van de 
heer Jurriaan Brekelmans).  
Verder kan geconcludeerd worden dat het spoor Excelleren goed loopt; het spoor Transformeren  is 
een moeilijke opgave.  
De heer Stegen geeft aan dat je, bij niet bijsturen, snel op een glijdende schaal terecht komt (blijvende 
aandacht is nodig).  
De heer Westendorp vestigt de aandacht op het (landelijke) congres, dat 2 juni plaatsvindt in Assen. 
Ook geeft hij aan dat bij dit programma een advies is “maak af waar je aan begint”. Verder is het 
belangrijk dit onderwerp op de formatietafels neer te leggen; moet in de voorjaarsnota’s een plek 
krijgen. Financiën zijn nodig voor de exploitatie; voor de projecten is nog voldoende geld aanwezig.  
De heer Luinge benadrukt dat het programma Drenthe-breed van belang is (solidariteit).  De heer 
Kleine geeft aan dat gemeente Emmen deelname aan het programma gaat voortzetten. Vanuit het 
programma zal een brief met verzoek om financiën worden verzonden naar de raden.  
Mevrouw Houwing geeft aan belang te hechten aan het gezamenlijk optrekken; gebruik te maken van 
gebundelde kennis.  
Mevrouw Jager vermeldt dat Ooststellingwerf aan de slag is met een “Drenthe;light”-constructie; de 
focus ligt daarbij op vitaliseren.  
 
T.a.v.de CLG wordt gemeld dat er, na vorige vergadering van het Algemeen Bestuur, geen vergadering 
heeft plaatsgevonden.  
 
Naar aanleiding van de beide commissies doet de heer Westendorp navraag naar het mandaat dat 
vertegenwoordigers hebben in de beide gremia. 

 
 

8. Rondvraag 
De heer Luinge stelt de vraag of het Recreatieschap betrokken is bij de ontwikkeling van de 
‘Fietstransferia’. Het antwoord is dat het Recreatieschap vanuit het stimuleringsfonds en vanuit het 
Routebureau een positieve bijdrage heeft geleverd. 
Mevrouw Hempen geeft aan dat organisatoren van veel evenementen problemen ervaren. Dit 
vanwege stikstof. Dit betekent de nodige verzwaringen bij het regelen. 
Mevrouw Jager vult aan dat ook het veiligheidsaspect bij evenementen impact heeft. Er dient 
achtervang te zijn door politie.  

 
9. Sluiting 

De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de laatste vergadering met het 
huidige bestuur.    

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 07-07-2022. 
                                                                                                    
Voorzitter     Directeur  
       D.B. Dijkstra  
                      
  
------------------------    -------------------------  


