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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2020
(digitaal via Teams)
Aan-/afwezig:
☐ B. Luinge (Aa en Hunze)
☒ N. Houwing (Borger-Odoorn)
☒ G. Hempen (De Wolden)
☒ E. Giethoorn (Hoogeveen)
☐ E.J. Derks (Midden-Drenthe)
☒ F. Hijlkema (Ooststellingwerf)
☒ J. de Haas (Westerveld)
☒ D. Dijkstra (Recreatieschap Drenthe, directeur)

☒ B. Bergsma (Assen)
☒ S. Stegen (Coevorden)
☐ R. Kleine (Emmen, voorzitter)
☐ vacant (Meppel)
☒ J. Westendorp (Noordenveld)
☒ R. Kraaijenbrink (Tynaarlo)
☐ H. Brink (provincie Drenthe)
☒ R. Stam (Recreatieschap Drenthe, notulist)

☐ - Afwezig
☒ - Aanwezig

Gasten:
Geen

1. Opening.
De (vice-)voorzitter is afwezig; de heer Westendorp zit de vergadering voor en heet iedereen welkom.
De vergadering vindt plaats via Teams (de vorige vergadering van 16 april is verlopen via een
schriftelijke ronde).
Sinds de vorige vergadering hebben er een aantal bestuurlijke mutaties plaatsgevonden. In gemeente
Coevorden is de heer Steven Stegen (door vertrek van de heer Jan Zwiers) aangetreden, in gemeente
Midden-Drenthe de heer Erjen Derks (waarnemend lid, door vertrek van mevrouw Anique Snijders) en
de zetel vanuit gemeente Meppel is vacant (door vertrek van de heer Roelof Pieter Koning). Een korte
voorstelronde volgt.
De heer De Haas meldt dat hij agendapunt 5 graag behandeld ziet na agendapunt 10 en dat hij tot
uiterlijk 15.30 uur aanwezig kan zijn.
2. Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 8 januari 2020 en 25 maart 2020.
Zonder op- en/of aanmerkingen worden de verslagen vastgesteld.
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3. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 23 januari 2020 en 16 april 2020.
N.a.v. verslag 23 januari agendapunt 6 Concept-kadernota 2021: De heer Giethoorn informeert of
toezending van de onderbouwing van de bijdragen per gemeente uit de kadernota, zoals verzocht in
de AB-vergadering van 23 januari, ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dit zal worden nagekeken
en indien nodig alsnog verzonden worden. (Naschrift: onderbouwing was toegezonden aan de
gemeenten en nogmaals aan de heer Giethoorn).
Zonder op- en/of aanmerkingen worden de verslagen vastgesteld.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
a. Corona
De heer Dijkstra geeft uitleg over de rol die Recreatieschap Drenthe speelt/ heeft gespeeld ten
tijde van de uitbraak corona:
Werkgroep Corona overleg o.l.v. de heer Kleine. Deze is vooral gericht op hulp aan de sector
(m.n. ook na de corona; hoe weer verder). Dit is ingevuld door het inzetten van de portal “ik
ben Drents ondernemer”. Hier zit deskundigheid op divers gebied (bedrijfskunde, financiën,
marketing e.d.). Ruim 150 ondernemers hebben hier gebruik van gemaakt.
Daarnaast is er een ambtelijke werkgroep, aangevuld met een 2-tal ondernemers, op verzoek
van de VRD actief. Doel is m.n. het geven van adviserende input zodat de VRD daar zijn
toetsende rol aan toe kon voegen. Hierin zitten ambtenaren R&T, handhavers,
vergunningverleners en een tweetal ondernemers. Inmiddels heeft deze werkgroep zijn
grootste bijdrage volbracht.
b. Nieuws van Recreatieschap Drenthe
Over de werkzaamheden van Recreatieschap Drenthe wordt aangegeven dat veel vanuit huis
werd gewerkt. Het routebureau heeft zijn werkzaamheden grotendeels kunnen voortzetten
(veelal in het veld). Derhalve is er weinig vertraging ontstaan met het verder ontwikkelen van
de wandelnetwerken e.d.
Daarnaast wordt gewerkt aan het versterken van het evenementenbeleid. Hierbij ligt m.n. de
focus op het wegnemen van verschillen en dubbel werk tussen gemeenten zodat het voor de
(veelal vrijwillige) organisatoren makkelijker wordt om het regelwerk voor evenementen af te
ronden. Ook de wethouders sport zullen hierbij betrokken worden. In een volgende
vergadering van het Algemeen Bestuur zal het rapport worden gepresenteerd.
Recreatieschap Drenthe neemt deel aan het Regionaal Voorbereidingsteam Droogte (RVT),
georganiseerd door de VRD. Hierin zitten verschillende disciplines (natuurorganisaties,
gemeenten, recreatiesector, brandweer, GHOR, landbouw). Het doel is met elkaar af te
stemmen en eenzelfde boodschap naar buiten te brengen inzake droogte en de gevolgen
daarvan. Als eerste concrete actie is een poster ontwikkeld m.b.t. de gevaren van natuurbrand,
hoe te handelen en hoe te voorkomen. Deze wordt vrijdag overhandigd op camping De Blauwe
Lantaarn in Wateren, wordt daarna verspreid over grotere recreatieondernemers en is daarna
verkrijgbaar via de site van de VRD.
De heer De Haas vraagt waarom gemeente Westerveld niet participeert (namens de
gemeenten hebben nu Noordenveld en Tynaarlo zitting). (Naschrift: Inmiddels nagevraagd bij
VRD: dit is gelopen via de coördinerend gemeentesecretaris, de heer Kramer. Gezien alle
inspanningen voor de coronacrisis, was er schaarste en heeft men de oplossing gevonden door
gemeente Noordenveld, met als achtervang gemeente Tynaarlo, te laten participeren namens
de twaalf gemeenten).
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6. Benoeming lid commissie Landelijk Gebied
Recreatieschap Drenthe heeft een zetel in de Commissie Landelijk Gebied (CLG). HISWARECRON, de
brancheorganisatie van recreatieondernemers, is plaatsvervangend en (agenda)lid. Per mail (4 juni)
is verzocht aan de leden van het Algemeen Bestuur om eventuele belangstelling voor deze zetel
kenbaar te maken (voor 20 juni). Mevrouw Hempen heeft hierop haar interesse kenbaar gemaakt.
Het Algemeen Bestuur stemt in met haar voordracht. Mevrouw Hempen geeft aan het een
uitdaging te vinden ook hier het onderwerp recreatie een goede plek te geven. Zij zal zorgdragen
voor terugkoppeling aan het Algemeen Bestuur.
7. a. en b. Jaarverslag 2019- begroting 2021 / zienswijzes
De voorzitter geeft aan dat beide stukken behandeld worden onder voorbehoud. Bij een aantal
raden moet de besluitvormende raadsvergadering waarbij beide stukken geagendeerd staan, nog
plaatsvinden. Aangezien de stukken door Recreatieschap Drenthe vóór 1 juli moeten zijn
aangeleverd moeten deze wel tijdens deze vergadering worden behandeld. Recreatieschap Drenthe
is voornemens haar Gemeenschappelijke Regeling aan te passen waarbij ook deze strakke
tijdsplanning zal worden aangepast. Deze nieuwe regeling zal z.s.m. naar de raden en colleges
worden toegestuurd ter goedkeuring.
Diverse gemeenten zitten financieel krap. Verder is na het opstellen van de begroting de
(recreatieve) wereld in een andere werkelijkheid terecht gekomen door de coronacrisis. Hier is
aandacht aan besteed via een extra opgenomen passage in de begroting.
Van gemeente Midden-Drenthe is een schriftelijke reactie ontvangen. Hierop (en mogelijk nog te
ontvangen bevindingen) zal nog een schriftelijke reactie worden gestuurd. Mevrouw Hempen geeft
de complimenten namens de raad en college, de heer Stegen sluit hierbij aan. De heer Westendorp
geeft aan dat de stukken als goed leesbaar worden ervaren.
Beide stukken worden, onder voorbehoud, goedgekeurd. (Naschrift: de meerderheid van de
gemeenten is akkoord met de jaarrekening 2019 en begroting 2021.)
8. Stand van zaken Pottendijk
Inmiddels is een deel van de grond verkocht aan de schietsportvereniging (KNSA). Bij de
vergaderstukken is een memo gevoegd met mogelijke opties voor besteding van de ontvangen
verkoopsom.
De heer Bergsma vraagt nadere informatie t.a.v. voorstel 4; om welk bedrag zal het gaan indien je
“niet vraagt om aanvullende bijdrages voor het stimuleringsfonds”.
De heer Luinge heeft schriftelijk laten weten niet akkoord te gaan met bestemming gelden binnen
Recreatieschap Drenthe, maar het geld te verdelen onder de deelnemende gemeenten. Mevrouw
Hijlkema kan zich voorstellen dat de koopsom binnen Recreatieschap Drenthe blijft, maar het
voorstel is nog niet behandeld binnen het college. De heer Giethoorn vraagt naar de gewenste
hoogte van de reserve.
De heer Kraaijenbrink geeft aan dat er ook stimuleringsmogelijkheden zijn binnen de gemeenten;
gaat het dan niet teveel verspreid worden. Mevrouw Houwing geeft aan er voorstander van te zijn
om het voorstel in het najaar alsnog te agenderen. Dan is ook meer zicht op compensatie vanuit het
Rijk t.a.v. de corona-gevolgen.
Aanvullend geeft de heer Giethoorn aan dat het geld in principe terug dient te vloeien naar de
gemeenten, maar dat een goede onderbouwing cruciaal is.
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Voorgesteld wordt het agendapunt in het najaar nogmaals op de agenda te zetten. Het
Recreatieschap Drenthe heeft dan beter in zicht welke gevolgen de corona-crisis heeft op de
inkomsten voor het stimuleringsfonds (afhankelijk van de opbrengst toeristenbelasting).
Recreatieschap Drenthe zal zorgdragen voor een memo welke besproken kan worden in de diverse
colleges.
9. Vitale Vakantieparken
De heer Westendorp, als zijnde lid stuurgroep, doet verslag. Vandaag heeft een (fysieke)
vergadering plaatsgevonden. Het programma vordert gestaag; veel instrumenten
(transformatieladder, inschrijving BAG e.d.) zijn ontwikkeld. Het subsidieprogramma Recreatie
Excellentie Programma (REX) start vanaf 1 juli. Hierbij is wel een 2/3 eigen bijdrage vereist. Bij het
onderdeel transformatie is de communicatie nog wel een punt van aandacht.
Bedoeling is in het najaar met Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe een sessie te
organiseren t.b.v. de raden en staten. Doel is te duiden hoe het er met de sector voorstaat, hoe het
met programma Vitale Vakantieparken gaat zodat de boodschap van het programma weer helder
op het netvlies komt.
Er wordt gemeld dat er een motie speelt in de 2e kamer waardoor het makkelijker zou moeten
worden om recreatiewoningen om te zetten in “gewone” woningen. Vanuit Drenthe wordt de
lobby opgepakt door Henk van de Boer en Jan Wibier om in te blijven zetten op “1 park; 1 plan”.
De heer De Haas vraagt naar handhaving bij onrechtmatige bewoning; ook medebewoners vragen
hiernaar. De heer Westendorp geeft aan dat handhaving ook hoort bij het programma Vitale
Vakantieparken; de TaskForce assisteert de gemeente met kennis en middelen.
10. Benoeming bestuursleden
In de bijgevoegde memo is aangegeven dat, op het verzoek tot het aangeven van interesse voor
een zetel in het Dagelijks Bestuur (i.v.m. vertrek van de heer Zwiers), mevrouw Hempen haar
interesse kenbaar heeft gemaakt. Daarnaast heeft de heer Kleine aangegeven de functie van
voorzitter te willen bekleden. De aanwezige bestuursleden stemmen unaniem in met de aanstelling
van beide bestuursleden in de betreffende functies van het Dagelijks Bestuur.
Daarnaast is inmiddels, door het aftreden van mevrouw Snijders, nog een zetel in het Dagelijks
Bestuur vrijgevallen. Mevrouw Houwing geeft aan dat, gelet op de wisseling van wethouder in
gemeenten Midden-Drenthe en Meppel, het de voorkeur heeft met de invulling van deze zetel nog
even te wachten.
De heer Westendorp geeft aan dat de invulling van de 4e zetel zal worden geagendeerd voor een
volgende vergadering. Zowel mevrouw Hempen als de heer Kleine worden veel succes gewenst met
de invulling van de zetels.
5. Nieuwe huisvesting
De heer Westendorp doet kort verslag over het gelopen traject in de zoektocht naar nieuwe
huisvesting. Een tweetal opties zijn in beeld welke vorige week besproken zijn met een afvaardiging
van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Toezicht Marketing Drenthe. Momenteel is nog
aanvullende informatie nodig.
De heer De Haas geeft aan dat er een motie is ingediend en aangenomen om Recreatieschap
Drenthe binnen gemeente Westerveld te huisvesten. De heer De Haas beëindigt deelname aan de
vergadering met het oog op het mogelijke belang van gemeente Westerveld bij dit agendapunt.
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Op de vraag van mevrouw Houwing of er gezocht wordt naar een huurpand of dat koop een optie
is, wordt aangegeven dat het een huurpand zal worden. De heer Westendorp geeft aan dat bij het
pand in Dwingeloo nog wel een bestemmingsprocedure moet worden doorlopen. Beide
verhuurders geven aan dat huisvesting per 1 januari 2021 mogelijk is. Bij beide panden worden de
huurvoorwaarden nu zorgvuldig in beeld gebracht zodat een goede, geobjectiveerde afweging kan
worden gemaakt. De intentie is om volgende week een knoop door te hakken.
11. Rondvraag
Mevrouw Hempen vraagt aan de collega-bestuurders of zij ervaring hebben met een paraplubestemmingsplan camping. Dit i.v.m. een aanvraag voor plaatsing van lodges (bouwwerk) op een
camping. De heer Giethoorn geeft aan haar hierbij behulpzaam te kunnen zijn.
12. Sluiting.
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 oktober 2020.
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