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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 januari 2020 in 

Zalencentrum Meursinge te Westerbork 

 
Aan-/afwezig: 
  

☒ B. Luinge (Aa en Hunze)    ☒ B. Bergsma (Assen) 

☒ N. Houwing (Borger-Odoorn)    ☒ J. Zwiers (Coevorden, voorzitter)   

☒ G. Hempen (De Wolden)    ☒ R. Kleine (Emmen)   

☒ E. Giethoorn (Hoogeveen)      ☒ R.P. Koning (Meppel) 

☒ A. Snijders (Midden-Drenthe)   ☒ J. Westendorp (Noordenveld)   

☒ F. Hijlkema (Ooststellingwerf)   ☒ R. Kraaijenbrink (Tynaarlo) 

☒ J. de Haas (Westerveld)    ☒ H. Brink (provincie Drenthe) 

☒ D. Dijkstra (Recreatieschap Drenthe, secretaris)  ☒ R. Stam (Recreatieschap Drenthe, notulist) 
 

☐ - Afwezig 

☒ - Aanwezig 

 
Gasten:  
 Geen   

   

 
 

1. Opening. 

De heer Zwiers (voorzitter Dagelijks Bestuur) zal, vanwege een afspraak elders, later aanschuiven. De 

vice-voorzitter de heer Kleine zit de vergadering voor. De vice-voorzitter opent de vergadering en heet 

een ieder van harte welkom. In het bijzonder wordt de heer Bergsma, portefeuillehouder recreatie en 

toerisme van gemeente Assen, welkom geheten als nieuw lid van het Algemeen Bestuur. 

 

2. Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 13 november 2019. 

N.a.v. agendapunt 6 Regio Deal ‘Focus op Vrijetijdseconomie’: er wordt navraag gedaan over de stand 

van zaken van de Regio Deal. De heer Brink meldt dat er 22 januari overleg heeft plaatsgevonden over 

de Regio Deal in de Tweede Kamer maar dat er nog geen uitslag bekend is. 

 

Zonder verdere op- en/of aanmerkingen wordt het verslag vastgesteld. 

 

3. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 28 november 2019. 

N.a.v. agendapunt 7 Vitale Vakantieparken: er wordt teruggeblikt op de vorige vergadering van het 

Algemeen Bestuur. Inhoudelijke discussies over Vitale Vakantieparken dienen niet plaats te vinden in 

de vergadering van het Algemeen Bestuur maar in de stuur- en/of de werkgroep. De vergadering van 

het Algemeen Bestuur is bedoeld voor informatieve mededelingen. 
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Mevrouw Snijders doet navraag bij de bestuursleden of de wens bestaat, aansluitend aan de 

vergadering van het Algemeen Bestuur, een rondleiding met uitleg te krijgen bij de betreffende 

vergaderlocatie. Mevrouw Hempen geeft aan dat dit inspirerend zou kunnen zijn, mevrouw Houwing 

meldt dat het dan wel van belang is hiervoor extra vergadertijd in te plannen. De heer Koning doet de 

suggestie bedrijfs- en/of locatiebezoeken te combineren met bijvoorbeeld een gebiedssafari zodat hier 

ook meer tijd voor vrij gemaakt kan worden.  

 

Zonder verdere op- en/of aanmerkingen wordt het verslag vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken/mededelingen. 

a. Perspectief 2030 

De heer Dijkstra geeft uitleg over de reeds ondernomen actie. Een overleg met jeugd en 

specialisten heeft plaatsgevonden; vanavond staat een overleg gepland met 

vastgoedondernemers en 13 februari met bestuurders en ambtenaren en overige stakeholders 

uit de sector. Uitgangspunt van Perspectief 2030 is dat iedere inwoner profijt heeft van 

toerisme;  

b. Verslag strategische koersbijeenkomst 21 november jl.  

Het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage meegezonden met de vergaderstukken. Graag 

ontvangt het Recreatieschap vóór 15 februari a.s. eventuele op- en/of aanmerkingen van de 

leden; 

c. Huisvesting 

De lopende contracten zijn opgezegd. Met Marketing Drenthe wordt gezocht naar 

gezamenlijke huisvesting. Meerdere mogelijkheden worden momenteel onderzocht.  

 

5.  Aansluiting nieuwe werkgeversorganisatie WSGO. 

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is op 19 november jl. het voorstel tot 

deelneming aan de WSGO voorgelegd aan de raden zodat zij hun wensen en bedenkingen kenbaar 

kunnen maken. Inmiddels is een instemmende reactie ontvangen van de raden van gemeenten 

Westerveld, De Wolden, Hoogeveen en Coevorden.  

 

De heer Zwiers schuift aan bij de vergadering. 

  

6. Concept-kadernota 2021. 

De heer Westendorp geeft uitleg over de voorliggende kadernota. Eerder heeft een inventarisatie 

plaatsgevonden bij een tweetal gezamenlijke raadsbijeenkomsten met het thema: ‘grip op 

gemeenschappelijke regelingen’. Het doel was aanbevelingen en wensen op te halen die in de 

kadernota opgenomen zouden kunnen worden. 

 

In de kadernota zijn de uitgaven geïndexeerd. De eenmalige uitgave voor de voorgenomen verhuizing 

is niet meer opgenomen in de begroting. De gemeentelijke bijdrage aan het fonds is variabel aangezien 

deze verband houdt met de te ontvangen toeristenbelasting. De heer Luinge vraagt hoe oninbare 

toeristenbelasting invloed heeft op de begroting. Het antwoord hierop is dat dit geen invloed heeft 

aangezien de begroting is gebaseerd op de ontvangen toeristenbelasting uit de vastgestelde 

jaarrekeningen van de gemeenten (de kadernota 2021 is gebaseerd op de cijfers uit de gemeentelijke 

jaarrekening van 2018). 
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Mevrouw Hempen vraagt of onder het speerpunt ‘ontwikkelen routes’ ook ruiterroutes zijn 

inbegrepen. Dat is inderdaad het geval.  

 

Mevrouw Houwing vraagt of Recreatieschap Drenthe ook een rol heeft in het kennisdelen en 

informeren van de recreatieondernemers op het dossier omgevingswet/ omgevingsvisie. Deze nieuwe 

wet geeft nadrukkelijk aan dat de communicatie met de omgeving belangrijk is. De valkuil is dat deze 

communicatie als te summier wordt ervaren door de omgeving.  

 

De heer Dijkstra geeft als reactie hierop dat Recreatieschap Drenthe afgelopen jaar een cursus heeft 

aangeboden aan de ambtenaren Recreatie en Toerisme en Ruimtelijke Ordening en dat met name de 

sector c.q. de brancheorganisaties een verantwoordelijkheid hebben om hun ondernemers over de 

nieuwe wet te informeren.  

 

De heer Zwiers vult aan dat Recreatieschap Drenthe niet de aangewezen organisatie is om met 

individuele ondernemers om tafel te gaan. De heer Giethoorn zegt dat dit thuis hoort bij het 

portefeuillehouders overleg Wonen. Ook de heer Westendorp beaamt dat dit niet thuishoort binnen 

deze gemeenschappelijke regeling. 

 

De heer Giethoorn verzoekt om separate toezending van de onderbouwing van de bijdragen per 

gemeente (bijlage 1).  

 

De leden van de vergadering stemmen in met de voorliggende kadernota. 

 

7. Stand van zaken Pottendijk. 

De heer Dijkstra geeft aan dat naar verwachting binnen 2 maanden de verkoopovereenkomst kan 

worden getekend met de schietsportverening. De motorsportvereniging is momenteel bezig de 

afspraken met de initiatiefnemer van de windmolen vast te leggen. De verkoopprijs met beide partijen 

is inmiddels in onderling overleg vastgesteld. De heer Kleine geeft aan dat het Dagelijks Bestuur na 

verkoop van de gronden, een voorstel zal opstellen voor het Algemeen Bestuur over de besteding van 

de verkoopopbrengst. 

 

8. Vitale Vakantieparken. 

De heer Westendorp doet verslag van de huidige stand van zaken. De begroting 2019/2020 is 

aangehouden; deze zal bij de volgende vergadering verder worden behandeld. Het onderwerp 

verevening staat op de agenda na afloop van de vergadering van het Algemeen Bestuur. Uit het 

coördinatorenoverleg komt naar voren dat kennisuitwisseling en -deling plaatsvindt; men weet elkaar 

te vinden. 

De heer Brink geeft aan dat verevening een beslispunt is van de gemeenten. De provincie zit minder 

dicht op de parken dan de gemeenten. Het is wel van belang gelijk op te trekken (zodat gemeenten 

niet tegen elkaar ‘uitgespeeld’ worden).  

De volgende vergadering van de stuurgroep is 27 februari 2020. 

9. Rondvraag. 

De heer De Haas geeft aan dat hij de campagne van Marketing Limburg heeft opgemerkt op televisie. 

Hij vraagt zich af waarom Marketing Drenthe daarin minder opereert. De heer Zwiers geeft aan dat hij 

een toename van de toeristische bestedingen ziet. Ook is er sprake van betere verbinding tussen de 
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regio’s en wordt het ‘merkenhuis’ ervaren als een positieve ontwikkeling. De heer Kraaijenbrink geeft 

aan dat dit jaar het programma Boomhut XXL weer plaatsvindt en dat dit een effectief promotiemiddel 

is. De heer Kleine oppert om Marketing Drenthe voor een volgende vergadering uit te nodigen zodat 

zij kunnen aangeven wat momenteel de stand van zaken is en welke actiepunten er lopen. 

Mevrouw Hempen geeft aan dat de nieuwsbrief van Marketing Drenthe ook een informatiebron is. De 

heer Brink geeft aan, n.a.v. de opmerking van de heer De Haas, dat Marketing Limburg ook beschikt 

over een fors budget. Wij als Drenthe, dienen slim in te spelen op lopende zaken zoals bijvoorbeeld 

het NK wielrennen in juni 2020. 

De heer Bergsma geeft aan dat er gesproken wordt over een ’TT-taks’. Gemeente Assen gaat voor een 

hoger tarief tijdens de TT (€ 3 per  overnachting). 

De heer Dijkstra vermeldt dat het advies toeristenbelasting (waarin wordt ingegaan op differentiatie in 

heffing tussen campings en groepsaccommodaties en overige verblijven) behandeld is in de 

vergadering van het AORTA. Het nu voorliggende advies zal in een overleg worden besproken met de 

sector (Vekabo, RECRON, Koninklijke Horeca Nederland e.d.). N.a.v. dit punt stelt de heer Bergsma nog 

de vraag of er ideeën zijn om de registratie van de toeristenbelasting eenvoudig en snel te kunnen 

uitvoeren. De heer Luinge geeft aan dat o.a. Boerhaarshoeve hier ervaring mee heeft (in het kader van 

het blues festival). Verder zal Recreatieschap Drenthe hierover navraag doen bij Legitiem (het bureau 

dat ondersteund heeft bij het opstellen van het advies toeristenbelasting).  

10. Sluiting. 

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

Hierna wordt de heer Zwiers bedankt voor zijn inzet in het bestuur van Recreatieschap Drenthe en 

voor de toeristische sector. De heer Zwiers wordt veel succes gewenst in zijn nieuwe functie als 

directeur van FC Emmen. De heer Zwiers geeft aan altijd met veel plezier te hebben gewerkt en veel 

uitdaging te hebben ervaren. Hij benadrukt dat de sterkte van het samen opereren de sterkte is van 

een gemeenschappelijke regeling en zegt: ‘blijf over de grenzen van de eigen gemeente heen kijken’.  

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2020. 

 

Voorzitter        Secretaris 
R. Kleine        D. Dijkstra 

 


