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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
Datum: 15 april 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:  
 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 6 januari 2021 
Zonder op- en/of aanmerkingen wordt het verslag ter kennisname aangenomen. 
 

3. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 januari 2021 
• Agendapunt 9 Rondvraag: de heer Luinge verzoekt de laatste zin te verwijderen;  
• N.a.v. agendapunt 9 Rondvraag: mevrouw Jager geeft als algemene opmerking aan dat gemeente 

Ooststellingwerf is overgegaan tot toepassing van het gedifferentieerde tarief voor de 
toeristenbelasting. 
Zonder verdere op- en/of aanmerkingen wordt het verslag vastgesteld. 

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Activiteiten in het algemeen: 
• De wandelknooppuntenprojecten verlopen goed. Met Aa en Hunze is het eerste gesprek 

opgestart. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van de grensoverschrijdende 
langeafstandswandelroute Hünenweg; deze zal in september worden geopend; 

• De notitie vermakelijkhedenretributie is opgesteld en besproken in het AORTA. Hiermee ligt er 
een basis waarmee elke gemeente voor zich kan bepalen of en hoe ze daarmee evt. verder 
willen. Advies van het Recreatieschap zal zijn dit niet Drenthe-breed in te voeren; 

• Met een provinciale subsidie wordt gewerkt aan het plaatsen van zo’n 75 tot 100 bankjes in de 
provincie. Aangezien deze van gerecycled materiaal zullen zijn worden deze niet op het terrein 
van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer geplaatst. De bedoeling is dat deze bankjes voor de 
zomer geplaatst zijn (locaties worden bepaald in overleg met AORTA-ambtenaren). 
De heer Bergsma geeft aan dat zij ook een verzoek tot meedenken (qua locatie) hebben uitgezet 
onder de inwoners; 

• Verder wordt momenteel overleg gevoerd met de firma Legitiem om een offerte te verkrijgen 
voor het uitvoeren van een onderzoek naar de forfaitaire tarieven (toeristenbelasting); 
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• 22 april zal een vervolg plaatsvinden van Bestemming Drenthe 2030: “Trots op Drenthe”; 
• Samen met HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland wordt gekeken naar de 

arbeidsmarkt in de sector. Momenteel is er veel uitstroom, geen zij-instroom en weinig 
toestroom. Wellicht is een imago-campagne een idee. Een ander spoor is het ontwikkelen van 
een RIF-aanvraag i.s.m. het Drenthe College. 

 Naar aanleiding van dit onderwerp doet mevrouw Hempen de suggestie ook te kijken en 
eventueel aan te haken bij het Human Capital Regiofonds Zwolle. De heer Zwiers vult aan dat er 
ook een regionaal mobiliteitsteam betreffende de arbeidsmarkt vanuit de Regio Zwolle actief is. 
De heer Luinge vult aan met de Hof van Saksen academie (Drenthe college). De heer Kleine sluit 
af met de oproep aan de collega’s het onderwerp bij de arbeidsmarktregio’s op de agenda te 
zetten; 

• De corona-werkgroep is sinds kort weer actief vooruitlopend op de versoepelingen die er naar 
verwachting aankomen. Vanuit het samenwerkingsverband ‘Kop van Drenthe’ is het verzoek 
gekomen mee te denken over het aanpakken/ stroomlijnen van de verwachte drukte na 28 april. 
Hoe kan, met een onzichtbare hand, gestuurd worden van de bezoekersstromen in de publieke 
ruimte. Wellicht dat gemeenten hier met bijvoorbeeld het parkeerbeleid een rol in kunnen 
spelen. 

 
b. Terugkoppeling gesprek met gedeputeerde H. Brink op 21 januari 2021: 

De volgende onderwerpen zijn besproken: 
1. Investeringsagenda Provincie Drenthe omvat investeren in fietsinfrastructuur. Gemeenten zorgen 

voor cofinanciering. Er is vanuit de gemeenten voldoende vraag en geld om € 8 miljoen in 
kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden te investeren. Punt van zorg is het onderhoud (ook 
TBO’s) van de recreatieve voorzieningen. Wellicht is een Drents onderhoudsfonds een middel om 
de kwaliteit beter op orde te houden. Actie: het Recreatieschap en de Provincie gaan in gesprek 
met TBO’s om te inventariseren hoe het staat met de ‘staat van onderhoud’ van hun recreatieve 
voorzieningen; 

2. Bestemming Drenthe 2030. Gezamenlijk wordt uitgesproken dat deze visie van de sector een mooi 
houvast is en omarmd moet worden; 

3.   Vitale Vakantieparken. Het programma loopt volgend jaar af. Belangrijk is samen door te willen   
gaan. Het werk is nog lang niet af. Zorgen zijn er wel over de snelheid van handelen en het vele 
papier maar laten we vooral ook de successen met elkaar delen. Eind volgend jaar zal vooral 
vooruitgeblikt worden over de toekomst van VVP; 

4.  De NRK heeft een onderzoek gedaan naar de Marketing van Drenthe. Conclusie: Het gaat in 
Drenthe eigenlijk best goed. De aanbeveling is meer samen te werken op het gebied van 
informatievoorziening. Samen willen we de energie die in Drenthe op dit vlak is ontwikkeld 
(Hondsrug, Zuidwest-Drenthe, Kop van Drenthe) vooral pragmatisch versterken; 

5. In corona-tijd hebben onze ondernemers het erg zwaar. Het Recreatieschap en de Provincie 
werken een actie uit om de ondernemers een ‘hart onder de riem’ te steken middels een 
gezamenlijk initiatief. Dit is ook gebeurd middels een ansichtkaart actie. 

 
c. Wijziging gemeenschappelijke regeling: 

De wijziging van de regeling van Recreatieschap Drenthe is inmiddels afgerond. De nieuwe regeling is 
gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee definitief geworden. 

5. Jaarverslag en -rekening 2020 
De heer Westendorp (als zijnde penningmeester) neemt ons mee in de voorliggende stukken. In met 
name het jaarverslag is aangehaald dat de corona-crisis een bepalende factor geweest is voor het jaar 
2020. Een aantal kosten zijn gestegen (vooral automatisering om thuiswerken goed mogelijk te 
maken) en een aantal kosten zijn gedaald (o.a. reiskosten i.v.m. bijwonen vergaderingen).  
 
Verder is te zien dat de aanvragen voor een bijdrage uit het stimuleringsfonds voor Recreatie en 
Toerisme wat zijn achtergebleven; ook dit is verklaarbaar als een gevolg van de corona-periode. Dit 
jaar zijn de financiële stukken voorzien van een nieuwe lay-out. De stukken leveren verder geen 
vragen op. De heer Kleine sluit af met het geven van complimenten aan diegenen die ambtelijk bij de 
jaarstukken betrokken waren. 
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6. Reacties gemeenten kadernota / begroting 2022 
Ook hier geeft de heer Westendorp uitleg. De begroting gaat uit van een indexering van 2,1%. Verder 
is de inkomstenderving a.g.v. verkoop gronden Pottendijk (er zijn geen erfpachtcanons meer te 
ontvangen) opgevangen binnen de begroting. T.z.t. zal een inkomstenstroom volgen (gedurende 16 
jaar) n.a.v. de verkoop. Zodra dit gaat plaatsvinden zal deze inkomstenstroom worden getoond in de 
begroting. 
 
Als toezichthouder maakt Provincie Drenthe melding van het tekort aan weerstandsvermogen. Het 
bestuur heeft daarom besloten de reserve personele inzet af te romen. Hiertoe zal zo’n € 39.000 
toegevoegd worden aan het weerstandsvermogen zodat dit in één keer op peil komt (€ 148.000). Dit 
zal worden verwerkt in de jaarrekening 2021. 
  
De heer Dijkstra doet verslag over de ontvangen zienswijzen. Gemeente Hoogeveen heeft verzocht 
stijgingen op te vangen binnen de begroting. De heer Bergsma vraagt of de toevoeging aan het 
weerstandsfonds niet via een omslachtige weg plaatsvindt. Daarnaast wil hij graag uitleg over pagina 9 
omtrent zwerfafval. In deze passage wordt bedoeld dat als mensen de omgeving meer waarderen, 
men minder de natuur zal willen aantasten en dus geen/minder afval zal achterlaten.  
 
De heer Westendorp geeft aan dat de gewenste hoogte van het weerstandsvermogen door de 
accountant is beoordeeld. Het weerstandsvermogen is nog € 35.000 te laag in de jaarrekening. De 
reserve personele inzet is dusdanig qua omvang dat afroming hiervan ten gunste van het 
weerstandsvermogen een juiste mutatie is. 
  
Mevrouw Jager spreekt haar waardering uit voor de begroting. Wel meldt zij het signaal dat klinkt in 
de raad van Ooststellingwerf. Toenemende gevraagde bijdragen kunnen leiden tot een 
heroverwegingsoperatie in de raad. Afgesproken wordt dat de heer Dijkstra een afspraak maakt met 
mevrouw Jager om hier verder over door te praten. 
 
De heer Zwiers geeft aan dat hij tevreden is met de voorliggende begroting. Daarnaast geeft hij 
(aanvullend op de opmerking van mevrouw Jager) aan dat de begrote bijdragen aan het fonds per 
gemeente voor de komende jaren (vanaf 2023) nog afwijken. Deze bijdragen zijn een afgeleide van de 
geïnde toeristenbelasting (hetgeen nog niet bekend is). De heer Westendorp geeft aan dat er vanuit 
het Dagelijks Bestuur nog een schriftelijke reactie zal worden gegeven op de zienswijze van gemeente 
Hoogeveen. 
 

7. Terugkoppeling Vitale Vakantieparken en Commissie Landelijk Gebied 
De heer Luinge geeft een terugkoppeling over de laatste ontwikkelingen betreffende het programma 
Vitale Vakantieparken. Op 1 april is via een online event het volgende bekend gemaakt: introductie 
nieuwe website en presentatie magazine met een overzicht van de activiteiten in 2020. Verder heeft 
er een personele wijziging plaatsgevonden in de taskforce. Tonique Hollander heeft haar activiteiten 
beëindigd en inmiddels is opvolging gevonden in de persoon van Jan de Roos. 
  
Er wordt gewerkt aan ondersteuning naar de gemeenten toe inzake de BAG. HISWA-RECRON heeft 
een brief naar de gemeenten gestuurd met het verzoek oog te hebben voor elkaars belangen. De 
stuurgroep gaat zich verder beraden over de vraag hoe verder te gaan na 2022 (afloop huidige 
programma); dit zal d.m.v. een evaluatie worden opgepakt. 
  
Ook loopt het programma Noaber Drenthe. Hierbij gaat het om sociale problematiek welke ook in het 
RIEC-rapport is beschreven. Mevrouw Hempen stelt de vraag of de nieuwe persoon in de taskforce 
(met een ondernemersachtergrond) wellicht ook als “concurrent” kan worden gezien door de 
bedrijven die in aanmerking komen voor het programma Vitale Vakantieparken. De heer Westendorp 
geeft aan dat de activiteiten die door het nieuwe personeelslid worden uitgevoerd, geen activiteiten 
zijn waar het programma zich op richt. 
 
Verder wordt aangegeven dat de stuurgroep versterking heeft gevonden in de persoon van Ineke 
Schipper van camping de Norgerberg te Norg, zodat er van ondernemerszijde vertegenwoordiging is 
van 2 personen in de stuurgroep.  
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Mevrouw Hempen doet verslag van de ontwikkelingen bij de Commissie Landelijk Gebied. Onderwerp 
van gesprek is de bossenstrategie. Dit heeft effect op de sector recreatie. Vanuit dit gezichtspunt zal, 
vanuit Recreatieschap Drenthe, een reactie namens de gemeenten worden opgesteld.  
 

8. Rondvraag 
Geen van de aanwezigen heeft een mededeling voor de rondvraag. 

 
9. Sluiting 

De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de (online) vergadering.    
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2021. 
                                                                                                    
Voorzitter     Directeur  
R.E. Kleine     D.B. Dijkstra  
                      


