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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
Datum: 7 juli 2022,  Grand café Hotel de Brink te Dwingeloo. 
 
Aan-/afwezig:  

☒ B. Luinge (Aa en Hunze)    ☒ M. Rasker (Assen) 

☒ J. Hartsuiker (Borger-Odoorn)    ☒ B. Meppelink (Coevorden)   

☒ G. Hempen-Prent (De Wolden)   ☒ P. Schrik (Emmen, voorzitter) 

☒ J. Westendorp (Hoogeveen)     ☒ R. van Ulzen (Meppel) 

☒ J. Schipper (Midden-Drenthe)   ☒ J. Darwinkel (Noordenveld)   

☐ J. Nijboer (Ooststellingwerf)   ☐ H. de Graaf (Tynaarlo) 

☒ J.T. Boonstra (Westerveld)   ☐ H. Brink (provincie Drenthe) 

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

☐ - Afwezig 

☒ - Aanwezig 

 
Gasten:  
 geen   

 

 

1. Opening 

Vandaag de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur in nieuwe setting. Voorzitter is mevrouw 
Hempen, als zittend  DB-lid uit de vorige bestuursperiode. Ze opent de vergadering en heet eenieder 
welkom. Hierop volgt een korte voorstelronde van de aanwezigen. 
 
2. Introductie van de GR Recreatieschap Drenthe door directeur 
De heer Dijkstra geeft, via een PowerPoint presentatie, inzicht in de opzet, structuur en  
werkzaamheden van het Recreatieschap. 
 

3. Verslag van de vergadering van het Dagelijks bestuur van 23 maart 2022 ter kennisname 
Zonder verdere op- en/of aanmerkingen wordt het verslag ter kennisname aangenomen. 
 

4. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 april 2022 ter vaststelling 
Zonder verdere op- en/of aanmerkingen wordt het verslag vastgesteld. 
 

5. Ingekomen stukken en mededelingen: 
 Activiteiten in het algemeen: 

- De verder uitrol wandelknooppuntensysteem: 
o Aanbestedingsprocedure wordt momenteel doorlopen; begin september staat de gunning 

gepland. 
o Aanvraag provinciale subsidie is ingediend. De aanvraag moet nog wel langs PS en GS. 

Begin september wordt beschikking verwacht. 
- Wet op de GR 

De landelijke wet op de GR is op 1 juli 2022 gewijzigd. Met deze wijziging krijgen 
volksvertegenwoordigers, zoals gemeenteraadsleden en statenleden, meer invloed op de 
besluitvorming van dit soort samenwerkingen en kunnen ze die beter controleren. Een optie is 
o.a. het instellen van een klankbordgroep van raadsleden per GR. Een andere optie is het 
regelmatig evalueren van de werking van de GR.  
Het RSD heeft de VDG gevraagd om met een voorzet te komen zodat we de Wet op de GR RSD 
aan de hand daarvan kunnen wijzigen. 
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- Vanuit de VRD is contact opgenomen met het RSD. In het najaar komt wellicht de vraag naar 
opvangmogelijkheden/ locaties op toeristische bedrijven. Vraag vanuit VRD was om dit kenbaar te 
maken en te kijken naar mogelijke aanpak in deze. Het Algemeen Bestuur geeft aan dat deze 
vraag per gemeente gesteld zou moeten worden; hierin ziet men geen rol voor het 
Recreatieschap. De organisatie zal dit standpunt terugkoppelen naar de VRD. 

- 23 november wordt een strategische bijeenkomst gepland. Doel is om voor deze nieuwe 
bestuursperiode met elkaar te bekijken welke actiepunten/ rol men ziet voor het Recreatieschap 
en waar het Recreatieschap de focus op zou moeten richten. 

 
6. Verkiezing leden Dagelijks Bestuur  

Mevrouw Hempen geeft aan dat we, als gevolg van een nieuwe bestuursperiode, bestuursleden gaan 
benoemen. Inmiddels heeft een ieder zijn of haar belangstelling kenbaar kunnen maken. De procedure zoals 
opgenomen in de GR wordt hierbij gevolgd. Stemming vindt schriftelijk plaats.  

1. de heer Luinge is verkozen tot voorzitter. 
2. Tot het DB worden gekozen: Mevr. Hempen, de heer Westendorp en de heer Darwinkel 

 
7. Benoemen leden voor bestuurszetels namens Recreatieschap 

Voor de Stuurgroep VVP worden de heren Boonstra en Schipper benoemd 
Voor de cie. Landelijk Gebied wordt de heer Darwinkel benoemd. 
Voor het bestuur van de stichting Geopark wordt de heer Hartsuiker benoemd. 
 

8. Jaarverslag en Jaarrekening 2021 

Het algemeen bestuur gaat, zonder opmerkingen, akkoord met het jaar verslag en jaarrekening 2021. 

 

9. Begroting 2023 

Er zijn door de Raden van de deelnemende gemeenten in de GR-Recreatieschap Drenthe geen 
zienswijzen ingediend. Het algemeen bestuur neemt het positieve besluit ter vaststelling van de 
begroting 2023. 
 
10. Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Vitale Vakantieparken Drenthe 

Het project Vitale Vakantieparken is ontstaan en ontwikkeld vanuit de burelen van het Recreatieschap. 
In 2018 hebben alle Drentse gemeenten samen met de Provincie Drenthe en RECRON een convenant 
ondertekend dat we elkaar goed blijven vasthouden op dit dossier. Na de tussen-evaluatie van het 
programma is goed om bovenstaande te herbevestigen middels het ondertekenen van de 
‘Samenwerkingsovereenkomst VVP’. Het algemeen bestuur stemt in met het ondertekenen van deze 
samenwerkingsovereenkomst in de wetenschap dat alle individuele gemeenten hun eigen 
verantwoordelijkheid behouden om al dan niet deze ‘Samenwerkingsovereenkomst VVP’ te 
ondertekenen. 
 

11. Commissie Landelijk Gebied en Vitale Vakantie Parken 
Sinds de vorige vergadering is er geen bijeenkomst geweest van het CLG dus bij deze geen nieuws.  
De heer Luinge laat weten dat vanuit de taskforce inmiddels alle gemeenten zijn bezocht. In deze gesprekken is 
vooruit gekeken naar de komende periode. Het programma heeft nog 2 jaar voor de boeg waarbij hopelijk alle 
gemeenten hun deelname zullen continueren. Verder kan het VVP terugkijken op een goed georganiseerd 
Landelijk congres dat 2 juni in Assen heeft plaatsgevonden. Goed voor de kennisuitwisseling, het opdoen van 
nieuwe ideeën en het onderling contact.  

 
 

12. Rondvraag 
Mevrouw Hempen geeft aan dat zij graag zou zien dat er vanuit het Recreatieschap een brief opgesteld wordt, 
als gezamenlijke oproep, om in het stikstofdossier ook aandacht te hebben voor de mogelijkheden c.q. zorg 
omtrent toerisme. Met daarin de oproep dat we vanuit het Recreatieschap willen meedenken. De heer Dijkstra 
zal zorgen voor een eerste opzet. 
 
De heer Dijkstra geeft aan dat er een persbericht verzonden zal worden waarin kenbaar wordt gemaakt dat de 
heer Luinge verkozen is tot voorzitter van het Recreatieschap. 
 
Mevrouw Hempen wordt door de heer Dijkstra hartelijk bedankt voor de door haar vervulde tijdelijke invulling 
van het DB-bestuur sinds de verkiezingen. 
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13. Sluiting 
Mevrouw Hempen bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.    

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 08-12-2022. 
                                                                                                    
Voorzitter     Directeur  
B. Luinge     D.B. Dijkstra  
                      
  
------------------------    -------------------------  


