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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
Datum: 21 januari 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 B. Mencke (voorzitter, Wandelplatform, agendapunt 2), mevrouw I. de Groot (Recreatieschap Drenthe, 
agendapunt 2 en 10)  en mevrouw A. Crum (Marketing Drenthe, agendapunt 10). 

 

 

1. Opening 
De voorzitter, de heer Kleine, opent de vergadering en heet eenieder welkom. Speciaal welkom voor 
mevrouw Jager, wethouder gemeente Ooststellingwerf en voor de eerste keer aanwezig bij deze 
vergadering. 

 
2. Oprichting wandelplatform 

De heer Mencke (voorzitter Wandelplatform) verzorgt een presentatie (Recreatieschap Drenthe 
vervult de rol van secretaris). Hierin wordt kenbaar gemaakt dat het doel van het Wandelplatform is 
afstemming, overleg en samenwerking tussen de deelnemers (zelf geen uitvoering van projecten). 
Hiervoor hebben de grotere partijen, die zich bezig houden met wandelaanbod, zitting in het platform. 
Het uitgangspunt bij verdere ontwikkelingen is dat het passend moet zijn bij de aard van Drenthe (het 
merkenhuis van Marketing Drenthe); oorspronkelijk, robuust, doordacht, hartelijk en ongedwongen. 

Een 3-tal speerpunten worden benoemd: 

• Een kwalitatief goede infrastructuur; 
• Productontwikkeling (gevarieerde beleving); 
• Communiceren en profileren. 

De oproep wordt gedaan voor een provincie dekkend wandelknooppuntennetwerk.  

Mevrouw Houwing stelt de vraag hoe het onderhoud van paden geregeld is, aangezien deze 
verschillende eigenaren kent. De heer Dijkstra geeft aan dat er vanuit het Recreatieschap gewerkt 
wordt met vrijwilligers die het (klein) onderhoud verzorgen en de routebewegwijzering controleren. 
Daarnaast wordt gewerkt aan het op papier zetten van afspraken met de TBO’s betreffende het 
onderhoud van de paden waar bijv. het wandelnetwerk gebruik van maakt. Dit wordt ook geregeld 
met het waterschap Drents Overijsselse Delta over de schouwpaden. 

De heer Zwiers geeft aan voorstander te zijn van een provincie dekkend wandelnetwerk, maar maakt 
hierbij wel de opmerking dat financiële kaders binnen gemeenten hierin beperkend kunnen zijn. 
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Mevrouw Jager informeert in hoeverre Ooststellingwerf hier ook in mee wordt genomen. De heer 
Dijkstra geeft aan dat het Recreatieschap het wandelnetwerk heeft aangelegd in Ooststellingwerf en 
hier ook onderhoudt. Daarnaast zijn er goede contacten met Recreatieschap Marrekrite en loopt 
Ooststellingwerf (immers volwaardig lid van het Recreatieschap) ook hierin mee. 

Mevrouw Hempen geeft aan dat gemeente De Wolden in de afrondende fase zit wat betreft de aanleg 
van het gemeente dekkende wandelnetwerk. Ook staat Foodstep Drenthe Hikes  (beleefroutes door 
Drenthe) in de startblokken (zodra ondernemers weer open zijn kan communicatie gaan plaatsvinden). 

De heer Luinge geeft aan dat de raad de intentie heeft uitgesproken de aanleg van wandelnetwerk te 
gaan realiseren; dit onderwerp wordt meegenomen in de besprekingen van de begroting 2022. 

3. Verslag van de vergadering van het Dagelijks bestuur van 18 november 2020 
Zonder op- en/of aanmerkingen wordt het verslag ter kennisname aangenomen. 
 

4. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 december 2020 
N.a.v. agendapunt 4c Activiteiten in het algemeen; gemeentegrensoverschrijdende evenementen: De 
heer Bergsma informeert of het mogelijk is de presentatie gemeentegrens overschrijdende 
evenementen (gehouden tijdens VDG) toegestuurd te krijgen. Naschrift: Inmiddels is bekend geworden 
dat deze presentatie nog niet heeft plaatsgevonden en is de heer Bergsma hierover geïnformeerd. 
Zonder verdere op- en/of aanmerkingen wordt het verslag vastgesteld. 
 

5. Ingekomen stukken en mededelingen: 

a. Activiteiten in het algemeen: 
- De heer Kleine meldt dat verschillende gemeenten (Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en 

Aa en Hunze) een brief hebben ontvangen namens meerdere grote recreatieparken. In de 
brief wordt ingegaan op de adviesnota Toeristenbelasting die het Recreatieschap heeft 
opgesteld. Over deze brief is vernomen dat niet alle recreatieparken (die in de 
ondertekening van de brief worden vermeld) gekend waren over de inhoud van de brief; 

- Verhuizing; het kantoor van het Recreatieschap is inmiddels (samen met Marketing 
Drenthe en project Vitale Vakantieparken) gehuisvest in Dwingeloo. Nog niet alles is zoals 
gewenst, maar daar wordt aan gewerkt. Nu kan al gemeld worden dat de onderlinge 
contacten gebaat zijn bij de gezamenlijke huisvesting; 

- Het Recreatieschap werkt aan afspraken met het waterschap Drents Overijsselse Delta 
betreffende het gebruik van schouwpaden voor het wandelnetwerk. Op een later tijdstip 
zal dit nog via een fotomoment wereldkundig worden gemaakt. N.a.v. een vraag van de 
heer Westendorp, geeft de heer Dijkstra aan dat er ook plannen zijn om met andere 
waterschappen soortgelijke afspraken te maken. 

6. Bestedingen gelden Pottendijk en verdeling van 2e deel per gemeente 
Tijdens de vergadering ligt een voorstel van het Dagelijks Bestuur op tafel over de besteding van de 
opbrengsten van de grondverkoop aan de Pottendijk te Emmen. Na een eerdere verkoop in 2020 aan 
de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (pachter), is ook het tweede deel eind 2020 
verkocht aan de andere pachter, Motodrome Emmen. 
 
Het voorstel bestaat uit het inzetten van de eerste verkoop (€ 297.000,=) ter versterking van het 
stimuleringsfonds en de vermogenspositie van het Recreatieschap; de verkoopopbrengst van de 
tweede verkoop zal terugvloeien volgens de geldende verdeelsleutel naar de deelnemende 
gemeenten. 
 
Mevrouw Houwing vraagt naar de inkomensderving (jaarlijks € 8.000,=, afgerond) zijnde de 
pachtgelden. Aangegeven wordt dat de verkoop (naast de ontvangen verkoopsom per bank) ook 
bestaat uit een geldstroom gedurende 16 jaar, zodra de geplande windmolen op de grond actief is. De 
verwachting is dat het enige jaren zal duren voordat de molen operationeel is. In de kadernota 2022 is 
derhalve geen jaarlijkse geldstroom opgenomen. 
 
De heer Westendorp geeft aan dat het Dagelijks Bestuur bij het voorstel ook rekening heeft gehouden 
met de aanbevelingen van de toezichthouder. In de brief die ontvangen is, is aangegeven dat de lage 
vermogenspositie van het Recreatieschap een punt van aandacht is. Met het voorliggende voorstel wil 
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het bestuur daarin tegemoet komen (versterken vermogenspositie). De exacte verdeling tussen het 
stimuleringsfonds en de vermogenspositie zal bij de begroting 2022 inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorliggende voorstel. 
 

7. Concept kadernota 2022 
De heer Westendorp, penningmeester van het bestuur, geeft een toelichting op de voorliggende 
kadernota 2022. Als thema is dit jaar gekozen “Werken vanuit Oerkracht”. Dit houdt verband met de 
huidige situatie omtrent corona en de hiermee samenhangende zware periode voor de sector.  
 
Belangrijke aandachtspunten voor 2022 zullen zijn het treffen van verdere voorzieningen voor het 
wandelen (verdere uitrol wandelnetwerk) en ook het verder benutten, inzetten en doorgeven van 
data. Er is gekozen voor het hanteren van een index van 2,1% (prijsindex loonvoet sector Overheid). 
Daarnaast zijn enkele begrotingsposten gewijzigd t.o.v. 2021 vanwege de nieuwe huisvesting. 
  
De heer Luinge vraagt naar de herkomst en het doel van de post “toeristische informatievoorziening”. 
Deze post is toegevoegd aan de begroting van het Recreatieschap na ontbinding van de stichting 
Recreatieve Voorzieningen. Dit budget wordt besteed aan het verzorgen van toeristische informatie 
(brochures/ routefolders die gratis worden aangeboden aan de sector); daarnaast wordt een deel van 
dit budget besteed aan het onderhoud van de database. Deze database vormt de basis voor de 
website www.drenthe.nl die hiermee wordt voorzien van informatie. Marketing Drenthe verzorgt het 
bijwerken van deze database voor het Recreatieschap (vastgelegd in een jaarlijkse 
prestatieovereenkomst). 
 
Mevrouw Houwing vraagt naar wie de kadernota verzonden wordt. Hierop wordt aangegeven dat 
deze verzonden wordt naar de raden. Dit kan echter per gemeenschappelijke regeling verschillen. 
Op de vraag van wethouder De Haas waar de opbrengsten van de toekomstige windturbine aan de 
Pottendijk tot uitdrukking komen, wordt aangegeven dat deze worden gepresenteerd zodra duidelijk is 
wanneer de ontvangsten gaan plaatsvinden. 
 
De concept kadernota 2022 wordt akkoord bevonden en het Recreatieschap zal zorgdragen voor 
tijdige verzending naar de raden. 
 

8. Terugkoppeling Vitale Vakantieparken en CLG Landelijk Gebied 
De heer Westendorp doet verslag van de laatste ontwikkelingen omtrent Vitale Vakantieparken. 17 
december jl. heeft een vergadering van de stuurgroep plaatsgevonden. Hierbij is de begroting van het 
programma besproken. Verder is men bezig een extra lid, ter aanvulling, toe te voegen aan de 
stuurgroep vanuit de ondernemershoek. Hierover lopen momenteel gesprekken.  
 
Verder loopt er nog een motie van D66 (motie Koerhuis) in de Tweede Kamer om recreatiewoningen 
eenvoudig(er) om te kunnen zetten naar wonen. De heer Brink geeft daarop aan dat men druk wil 
zetten op het feit dat deze transformatiewens moet gaan over een heel of gedeeltelijk park, zodat niet 
solitaire wooneenheden zullen transformeren.   
 
Mevrouw Hempen doet verslag over ontwikkelingen CLG Landelijk Gebied (zij heeft hierin zitting 
namens het Algemeen Bestuur). Hierbij gaat zij in op de “bossenstrategie 2030” van het ministerie van 
LNV. Hierin zijn de plannen veel bos extra aan te leggen (37.000 ha.). Mevrouw Hempen geeft aan dat 
zij binnen het overleg heeft aangegeven dat bossen belangrijk zijn voor recreatie, maar dat zeker ook 
open landschap erg wordt gewaardeerd. Belangrijk is attent te blijven op deze ontwikkeling.  
 

9. Rondvraag 
De heer Westendorp doet navraag naar de ondersteuning van de horecaondernemers in deze 
moeilijke coronatijd. De heer Dijkstra geeft daarop aan dat ook de dagrecreatie terecht kan bij “Ik ben 
Drents ondernemer”, aangezien deze branche zeker een toenemende zorg van aandacht behoeft. 
 
Mevrouw Jager informeert naar de intentie van de andere gemeenten betreffende het voorstel 
toeristenbelasting c.q. het voorstel over te stappen naar een gedifferentieerd tarief. Daarnaast is er 
nog een vraag over de in de modelverordening opgenomen begripsomschrijving van de 
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groepsaccommodaties. Er wordt voorgesteld deze vraag in de eerstvolgende vergadering van het 
AORTA mee te nemen. 
 
De heer Luinge maakt melding van de veiling van camping Anloo. Hierbij liep men er tegenaan dat een 
exploitatievergunning de recreatieve bestemming beter kan borgen.  
 

10. Perspectief Bestemming Drenthe 2030 en Marketing Drenthe 2021 
Mevrouw Crum (Marketing Drenthe) en mevrouw De Groot (Recreatieschap Drenthe) houden beiden 
een presentatie betreffende het ontwikkelde Perspectief 2030 en de jaarplannen van Marketing 
Drenthe in 2021. Het Perspectief wordt 28 januari a.s. ook gedeeld met de sector en andere 
belanghebbenden. Het doel is het hebben van een lange termijn visie op de gewenste ontwikkeling 
van de sector. Door hier bewust keuzes te maken kan ook onderliggend beleid hierbij aansluiten. Het 
doel is het houden van de regie en het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen. Het hoofdthema 
is dat we willen gaan voor waardevol toerisme waarin gestreefd wordt naar balans tussen bezoekers, 
bedrijven en bewoners. Meer informatie is te vinden op: 
https://www.drenthe.nl/ondernemers/perspectief-2030 
  

11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezige bestuurders en de sprekers voor hun bijdrage en inzet en sluit de 
(online) vergadering. 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 april 2021. 
                                                                                                    
Voorzitter     Directeur  
R.E. Kleine     D.B. Dijkstra  
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