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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
Datum: 26 januari 2022, 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 2 december 2021. 
N.a.v. agendapunt 4a Ingekomen stukken/ mededelingen, Algemeen: de heer Bergsma doet navraag 
naar het inhuren van Kennis Centrum Events t.a.v. evenementen in natuurgebieden. De heer Dijkstra 
geeft als toelichting dat m.n. gekeken zal worden naar het eenvoudiger maken van het organiseren 
van evenementen in de natuur altijd met in achtneming van de natuurwaarden. Zonder verdere op- 
en/of aanmerkingen wordt het verslag ter kennisname aangenomen. 
 

3. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 december 2021. 
 N.a.v. agendapunt 4a Ingekomen stukken en mededelingen, activiteiten in het algemeen: 

mevrouw Jager informeert of de aangekondigde visie omtrent recreatieve toervaart ook het 
grondgebied van Ooststellingwerf zal bestrijken. De heer Dijkstra geeft aan dat ook zeker de 
Turfvaart onderdeel zal gaan uitmaken.  

 N.a.v. agendapunt 5 Versnelling uitrol wandelnetwerk over heel Drenthe: de heer Bergsma 
constateert dat de publieke bekendmaking van het verhoogde subsidiepercentage 
Wandelknooppunten vandaag geen aandacht krijgt. De heer Kleine geeft aan dat het de 
bedoeling is dit voor 15 maart te organiseren. Zonder verdere op- en/of aanmerkingen wordt 
het verslag vastgesteld. 

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen: 

a. Activiteiten in het algemeen: 
- Vacature projectmedewerker. De heer Dijkstra geeft aan dat er 86 reacties zijn ontvangen. 

Deze week zal de selectieprocedure plaatsvinden; 
- Ontwikkeling wandelknooppuntennetwerk. De planning is dit jaar de ontbrekende gebieden 

digitaal in te tekenen met het netwerk (dus ontwerp en overleg), zodat het in 2023 
geplaatst kan worden. Momenteel zijn zo’n 7 personen daar, op project-/zzp-basis bij 
aangehaakt; 
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- Verschillende openingen van netwerken (plaatsing eerste paal) worden georganiseerd; in 
Meppel en Noordenveld; 

- Opening informatievoorziening Hondsrugtrail op 11 maart. De route is bedoeld voor ruiters 
en menners op de Hondsrug, ontstaan in samenwerking met Staatsbosbeheer en 
manegehouders.  

 
b. Brief Provincie Drenthe repressief toezicht: 

De heer Westendorp licht de ontvangen brief vanuit de Provincie toe. T.a.v. het genoemde 
onderwerp “weerstandscapaciteit” vermeldt hij dat dit inmiddels is opgepakt en door 
uitvoering van het besluit van het Algemeen Bestuur (d.d. 21 januari 2021) hieraan tegemoet 
gekomen wordt. 

 
c. Brief VDG; nota “Samen werken voor Drenthe”: 

De VDG maakt via het schrijven van 13 december 2021 de uitkomst kenbaar van de 
werkgroep “grip op samenwerking”. Voorstellen raken m.n. de P&C-cyclus van de GR’en; de 
kadernota zou vervallen en ingevuld worden met voorjaarsoverleggen, intergemeentelijke 
deelnemersoverleggen en verantwoordingsgesprekken. 
 
De heer Kleine meldt dat wij binnen onze regeling ook een Friese deelnemer hebben. 
Daarnaast staat in de GR-regeling e.e.a. opgenomen omtrent de kadernota (die zou vervallen) 
en de daarbij behorende data. Op termijn zou dus ook aanpassing van de GR een noodzaak 
zijn. 
 
Dit jaar wordt gekozen de voorliggende kadernota conform planning te versturen en (nog) 
niet over te gaan op een andere methodiek. De heer Zwiers merkt op dat vooral het bestuur 
gaat over de te kiezen werkwijze. De brief wordt ter kennisname aangenomen. 

 
5. Voorziening onderhoud netwerken. 

Met de ontwikkeling van de wandelknooppuntennetwerken hebben we de verplichting op ons 
genomen deze netwerken minimaal 10 jaar te onderhouden. Om dit mogelijk te maken is, aan de 
voorkant, bij de aanvraag van gemeentelijke subsidie, aangegeven dat een jaarlijkse bijdrage voor het 
onderhoud noodzakelijk is. Deze bedragen worden jaarlijks aan de deelnemers gefactureerd. 
Voorgesteld wordt deze bedragen te verantwoorden via een voorziening onderhoud 
wandelnetwerken in de jaarrekening. 
 
De heer Stegen geeft aan dit een logische keuze te vinden met het oog op verantwoording. Het is 
belangrijk het onderhoud behorend bij de netwerken gedegen op te zetten. De heer Dijkstra geeft hier 
aanvullend op aan dat het onderhoud niet is bedoeld voor het kwalitatief op orde houden van de 
paden, maar voor onderhoud van de infrastructuur (bebording, paaltjes en informatiepanelen). Dit 
onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door de inmiddels 80 vrijwilligers. Besloten wordt in te 
stemmen met de voorgestelde werkwijze. 

 
6. Kadernota 2023. 

De heer Kleine geeft aan dat het bestuur heeft besloten voor het begrotingsjaar 2023 de opgestelde 
kadernota te behandelen. Dit dus afwijkend van de door de VDG voorgestelde werkwijze. Mevrouw 
Jager geeft aan dat ze melding heeft gemaakt in het college van de voorgestelde werkwijze van de 
VDG (en het dilemma dat Ooststellingwerf niet zomaar een andere werkwijze, bedacht voor de 
Drentse gemeenten, kan volgen). 
 
Mevrouw Houwing geeft aan dat de voorgestelde werkwijze van de VDG betekent dat de GR’en in een 
nog eerder stadium de begrotingscyclus moeten opstarten (nog verder vooruitkijken). De heer Zwiers 
merkt op dat de VDG geen voorschriften kan opleggen. Een vraag die hij ook heeft is of deze werkwijze 
daadwerkelijk inhoudelijk betere zienswijzen zal opleveren vanuit de raad.  
 
Mevrouw Hempen geeft aan dat ze de indruk heeft dat het eerder gaat om “begrip van de GR” i.p.v. 
“grip op de GR”. Verder merkt ze op dat in de voorgestelde werkwijze wordt voorgesteld een zelfde 
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indexatiecijfer te bepalen, welke door alle GR’en zal worden toegepast. In principe is dat een aanrader, 
maar de vraag is wel wie dan dit indexatiecijfer gaat bepalen.  
De heer Kleine geeft aan dat het voorliggende advies van de VDG besproken en ter besluitvorming 
moet worden voorgelegd aan het bestuur voordat het in werking kan worden gesteld. Inhoudelijk 
spreekt  men uit dat men de kadernota prettig leesbaar vindt en dat het helder aangeeft waarvoor het 
Recreatieschap “aan de lat staat”. De heer De Haas geeft aan dat hij de kadernota van het 
Recreatieschap een voorbeeld voor de overige GR’en vindt en complimenteert het Recreatieschap 
hiermee. 
 
Mevrouw Jager doet navraag naar het Ecorys onderzoek en merkt op dat er veel onderzoeken zijn, 
door verschillende partijen en vraagt zich af of daar niet meer samenhang in aan te brengen is (een 
eenduidige datatechniek). De heer Dijkstra geeft aan dat het Ecorys onderzoek al een lange 
geschiedenis kent en daardoor goed lokale trends kan aangeven. Daarnaast geeft het Ecorys rapport 
lokaal inzicht, gegevens per gemeente, hetgeen ontbreekt in andere onderzoeken. Wel is contact 
tussen Marketing Drenthe en het NBTC; deze laatste is druk doende met landelijke data-
onderzoeksmethoden. 
 
Aanvullend geeft de heer Westendorp aan dat het thema dat is meegegeven aan de kadernota 
“energiek vooruit” is. We hopen in 2023 weer met nieuwe energie de hard getroffen sector in 
gezamenlijkheid te kunnen ondersteunen zodat er weer gewerkt wordt aan een levendige, 
economisch gezonde sector. De heer Kleine vat samen dat de kadernota door het Algemeen Bestuur 
wordt goedgekeurd; het Recreatieschap zal zorgdragen voor verzending naar de deelnemende 
gemeenten. 
 

7. Terugkoppeling Vitale Vakantieparken (VVP) en Commissie Landelijk Gebied (CLG). 
T.a.v. CLG geeft mevrouw Hempen aan dat vanmorgen een gesprek heeft plaatsgevonden met de heer 
Jumelet. Het programma Natuurlijk Platteland stond op de agenda. Aangegeven is dat de 
recreatiesector hierin ook goed zou moeten worden meegenomen. Opgave is om 80.000 ha. natuur 
toe te voegen voor het jaar 2027. Momenteel is hiervan 45.000 ha. gerealiseerd. Belangrijk is de 
communicatie met de recreatiesector goed in het oog te houden aangezien draagvlak essentieel is. 
Attentie is gevraagd de om te vormen gebieden goed bereikbaar te houden door middel van wandel- 
en fietspaden. Het zou goed zijn de heer Jumelet uit te nodigen voor een vergadering van het 
Algemeen Bestuur om deze opgave nader toe te lichten. 
 
T.a.v. VVP geeft de heer Westendorp aan dat er sinds de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur 
geen stuurgroepvergadering heeft plaatsgevonden, dus vandaar geen nieuwe informatie op dit 
moment. Mevrouw Hempen vraagt of de bezoeken al zijn ingepland vanuit VVP langs de gemeenten. 
Hierop wordt aangegeven dat het merendeel van de gemeenten al bezocht is; de rest volgt nog. 
 

8. Rondvraag. 
De heer De Haas meldt bezorgd te zijn over de trend dat er veel kampeerterreinen overgaan in handen 
van investeerders. De heer Dijkstra geeft aan dat hier twee zijden zijn die bekeken kunnen worden. 
Aan de ene kant vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats, alleen is het de vraag hoe het op de lange 
termijn uitpakt. Belangrijk is zicht te krijgen op de lange termijn visie van nieuwe investeerders. 
Belangrijk is het gesprek aan te gaan. Als hulpmiddel wordt door de Taskforce een gespreksformat/ 
initiële vragen opgesteld waarbij dieper in het ondernemersplan kan worden ingezoomd. De heer De 
Haas vraagt zich af of het spoor excelleren juist niet overname bevorderd. 
 
De heer Luinge meldt dat gemeenten attent moeten zijn op het moment dat er wijzigingen van het 
bestemmingsplan aan de orde zijn. Dat is het moment met ondernemers om de tafel te zitten. 
Belangrijk is helder te krijgen wat de toegevoegde waarde is voor de R&T-sector. Door met elkaar het 
gesprek aan te gaan is er al kans op sturing.  
 
De heer Westendorp geeft aan dat er ook landelijk aandacht is voor de (buitenlandse) durf-
investeerders. Een motie is ingediend in de 2e kamer waarin aandacht gevraagd wordt voor de zwakke 
positie van de huidige (stacaravan-)eigenaren (veelal huur op basis van de HISWA-RECRON 
voorwaarden). Probeer al in contact te komen voordat er verkocht wordt. Ook vanuit de pers is er 
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aandacht voor dit onderwerp. De heer De Haas sluit af met de opmerking dat we de sector ook 
beschikbaar zouden moeten houden voor de recreanten met een kleine beurs. 
 

 
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 14 april 2022. 
                                                                                                    
Voorzitter     Directeur  
R.E. Kleine     D.B. Dijkstra  
                      
  
------------------------    -------------------------  


