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Programmaverantwoording 
 
 
1. Algemeen 
 
Het jaar 2010 heeft in het teken gestaan van de realisatie en ontwikkeling van een groot 
aantal projecten.  
 
Sociaal beleid 
In 2010 is gewerkt aan een consolidatie van de organisatie. Ook in 2010 is extra menskracht 
ingehuurd. Dit ondermeer voor de afronding van het project Fietsknooppuntensysteem 
Drenthe. Hierdoor heeft de organisatie in uitvoerende zin versterking kunnen krijgen. In 
relatie tot de verdere opzet en uitvoering van projecten zal continue aandacht voor de inzet 
van menskracht binnen de organisatie van belang zijn. 
 
Adviesfunctie 
Het Recreatieschap Drenthe heeft in 2010 een groot aantal adviezen uitgebracht richting de 
gemeenten. Naast een grote betrokkenheid bij individuele gemeenten zijn een aantal 
centrale adviezen uitgebracht. Dit onder meer ten aanzien van toeristenbelasting.  
 
Grote projecten en activiteiten 
In 2010 is het Recreatieschap Drenthe betrokken geweest bij een groot aantal projecten. 
Het Recreatieschap Drenthe participeert in de realisatie van projecten. Naast een direct 
uitvoerende rol, heeft het Recreatieschap Drenthe in een groot aantal projecten in Drenthe 
een zowel financieel stimulerende als mee-activerende rol. Eind 2010 is onder meer het 
Fietsknooppuntensysteem (totaal investering € 1 miljoen) afgerond. 
 
 
Lopende projecten in 2010 
 
Vaarrecreatie 
Grontmij heeft van de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe opdracht gekregen 
tot een onderzoek te komen naar de vaarrecreatieve voorzieningen in onze provincie. Dit 
onderzoek is eind 2010 afgerond. In het onderzoek is gekeken naar de aanwezige 
voorzieningen, de noodzakelijke extra voorzieningen en de ontbrekende aanlegplaatsen. 
 
Op grond van dit onderzoek heeft vervolgens overleg plaatsgevonden met de toeristische 
ambtenaren van de bij de vaarrecreatie betrokken gemeenten en de provincie Drenthe. In dit 
overleg is besloten via Grontmij te komen tot een projectaanpak voor de realisatie van extra 
voorzieningen voor de vaarrecreatie. Op grond hiervan kan vervolgens worden bezien of en 
op welke wijze tot realisatie kan worden overgegaan.  
 
Smaekmakers 
Bij het project ‘De Smaekmakers van Drenthe’ staat het letterlijk en figuurlijk op de kaart 
zetten van Drentse streekproducten centraal. ‘Smakelaar’ Adri Ooms is de verbindende 
schakel tussen aanbieders van streekproducten, de afnemers, distributeurs en 
consumenten. 
  
Binnen dit project is – in navolging van andere provincies – de Week van de Smaak in 
Drenthe geïntroduceerd. De primeur was in 2010 in Zeegse waar de koks van Hotel 
Duinoord met Drentse producten (bijvoorbeeld vlees van de schaapskudde uit Balloo) hun 
collega’s verrasten. Rondom Zeegse werd een Smaakfietsroute uitgezet langs boerderijen 
en restaurants. Happen en trappen dus. Dit concept sloeg zodanig goed aan dat er inmiddels 
in alle delen van Drenthe Smaakfietsroutes zijn ontstaan. Hier is een brochurelijn aan 
gekoppeld. 
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 In 2010 was de aftrap van de Week van de Smaak in Borger. Hier werd een wedstrijd met 
Drentse topkoks gehouden die met eerlijke producten de lekkerste nagerechten op tafel 
zetten. De streekproductenmarkt die gelijktijdig werd gehouden was drukbezocht. Er zijn 
meerdere culinaire jamsessies met Drentse koks en producenten onder de noemer Eat, 
Meet en Greet georganiseerd, o.a. bij kookstudio Joop Zwiep. Dit om contacten te leggen en 
een culinair netwerk op te zetten. In 2011 zal de Week van de Smaak in Meppel geopend 
worden. Inmiddels kan gesteld worden dat de Week van de Smaak een beproefd concept is 
gebleken. 
 
De ‘Smaekmakers van Drenthe’ zet zich ook in voor versterking van het Drents Goed label. 
De smakelaar zoekt naar producenten die zich aan willen sluiten bij Drents Goed. Ook is hij 
samen met de stichting Drents Goed bezig met de vernieuwing en presentatie van het label. 
Zo staan de Drents Goed producenten op de Seizoensmarkt van het Noorden in 
Veenhuizen, de boerenmarkt in Frederiksoord en op de Reestdalfair in De Wijk. In 2011 
worden daarnaast inloopdagen bij biologische boeren georganiseerd. 
 
De activiteiten zijn in beeld gebracht op de website www.smaekmakersvandrenthe.nl, 
www.proefdepureprovincie.nl en zijn uiteraard geïntegreerd binnen www.drenthe.nl. In de 
productlijn van Marketing Drenthe is het thema meegenomen en het Drenthe magazine 
besteedt er eveneens veel aandacht aan. 
 
Het project ‘De Smaekmakers van Drenthe’ is gestart in juni 2009, loopt tot eind 2011 en 
werkt met een begroting van 3 jaar van totaal € 255.000,00. De financiering wordt gedragen 
door de stichting Proef de Pure Provincie (€ 15.000,00), de initiatiefnemers dragen in totaal  
€ 48.000,00 bij waarvan het Recreatieschap Drenthe € 6.000,00 voor haar rekening neemt. 
Ooms Innpuls, Landbouwe en Drents Goed voorzien in de restbijdrage. Daarnaast zijn er 
bijdragen van producenten en participanten (€ 43.500,00). Het merendeel wordt betaald 
vanuit ILG subsidie (€ 148.500,00). Het Recreatieschap Drenthe coördineert het project en 
draagt zorg voor de financiële afwikkeling. 
 
Netzwerk Toekomst – Waterwegennavigator 
Het Recreatieschap Drenthe neemt deel aan het subproject de Waterwegennavigator dat 
een onderdeel is van het project Netzwerk Toekomst. De Waterwegennavigator gaat over 
het inzetten van moderne communicatiemiddelen en innovatieve technologie in de 
toeristische sector zodat vaarrecreatie aantrekkelijker wordt en de toerist meer gaat 
besteden aan de wal. 
 
Het doel van het subproject Waterwegennavigator is de ontwikkeling van een innovatief 
systeem dat een koppeling tot stand brengt tussen water en land en daardoor leidt tot 
ontsluiting van regionale kwaliteiten. Met dit informatiesysteem kan de watersporter via een 
mobiel apparaat (telefoon of laptop) op elk gewenst moment – of hij nu vaart of aangemeerd 
ligt – beschikken over alle informatie die hij wenst. Met de realisatie van dit systeem worden 
de volgende effecten beoogd:  
 

• verhoging van de bestedingen aan de wal; 
• verhoging van de aantrekkelijkheid van de regio voor de watersporter; 
• koppeling tussen water- en landrecreatie; 
• verhoging van het serviceniveau voor watersporters; 
• vergroting van de mogelijkheden voor toeristische aanbieders (veelal MKB) om hun 

aanbod kenbaar te maken; 
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• een basis leggen voor latere koppeling met andere diensten bijvoorbeeld 
gezondheidszorg; 

• aantrekken van nieuwe en jongere doelgroepen; 
• seizoensverlenging. 

 
De ontwikkeling van het informatief systeem de Waterwegennavigator (WWN) brengt een 
koppeling tot stand tussen water en land en leidt daardoor tot ontsluiting van regionale 
kwaliteiten van het EDR-gebied. De WWN brengt toeristische, nautische, natuur- en 
cultuurhistorische informatie bijeen en geeft deze in één formule door aan de (water-) 
recreant om hem of haar te verleiden meer tijd en geld aan de wal te besteden. 
 
In 2011 zal in Drenthe een pilot worden gehouden bij de Turfroute. Dit zal de eerste pilot 
worden waarbij een toeristische database (de database van Biblionet) wordt gekoppeld aan 
het systeem. Op deze manier krijgen recreanten toeristische informatie tijdens het varen.  
In 2013 moet er uiteindelijk een systeem zijn ontwikkeld dat operationeel is in de hele EDR -
regio. 
 
Vakantie zonder zorg – inventarisatie aangepaste vo orzieningen 
In 2006 stond het jaarlijks gehouden Recreatiecongres in het teken van Zorg en Recreatie. 
Het onderzoeksrapport ‘Vakanties met zorg’ werd gepresenteerd. Hierin worden de kansen 
van Noord-Nederland op gebied van zorg en toerisme benoemd. Uit het uitgebreide en 
representatieve onderzoek onder zorgvragers, patiëntenorganisaties en 
recreatieondernemers blijkt dat maar liefst 80% van de doelgroep belemmeringen ondervindt 
in het vakantieaanbod in Noord-Nederland.  
 
De combinatie Zorg en Toerisme is voor Drenthe een onontgonnen gebied waar nog vele 
kansen te benutten zijn. Bij de onderzochte ondernemingen blijkt dat slechts 0,6% van de 
slaapplaatsen in Noord-Nederland is aangepast. Ook lijkt het merendeel van het aanbod aan 
toegankelijke verblijfsmogelijkheden op zichzelf te staan. Het zijn toegankelijke eilandjes in 
een ontoegankelijke omgeving. Er zijn voor gasten met een beperking te weinig 
mogelijkheden zich in de (nabije) omgeving te vermaken.  
 
Een gemiste kans blijkt uit het rapport ‘Vakanties met Zorg’. 82% van de ondervraagde 
zorgbehoeftigen ruim 600.000 mensen met een beperking, gaven aan graag op vakantie 
naar Noord-Nederland te willen, mits de verblijfsmogelijkheden worden verbeterd, dan wel op 
een goede en samenhangende wijze worden gepresenteerd. Tweederde wil op vakantie 
allerlei andere gasten ontmoeten, één derde zoekt naar gelijkgestemden in een vergelijkbare 
situatie. 
 
De gemiddelde bestedingen zijn € 420,00 per week (bij niet-zorgbehoeftigen ligt dit op  
€ 154,00 per week). Uit het onderzoek komt verder naar voren dat niet-zorgbehoeftigen geen 
moeite hebben in een aangepaste accommodatie te overnachten als de aanpassingen niet 
opvallen. Om verder uitwerking te geven aan het onderzoeksrapport en de kansen voor 
Drenthe ook daadwerkelijk te benutten, zijn diverse partijen in 2008 met elkaar in gesprek 
geraakt. Dit zijn de GGZ Drenthe (divisies V&V), Icare, Marketing Drenthe, Programma VCP, 
RECRON, Provincie Drenthe, Zorgbelang Drenthe, De ZorgZaak en het Recreatieschap 
Drenthe. 
 
In de afgelopen jaren is binnen deze groep intensief gesproken over de opzet van de 
coördinatie tussen de recreatiebedrijven, zorgverleners en de vraag van toeristen rond 
zorgverlening. Uiteindelijk is geconcludeerd dat vooral een goede inventarisatie van het 
bestaande aanbod van essentieel belang is en vervolgens het presenteren van dit aanbod 
richting de toerist/recreant. 
 
Er is geen betrouwbaar overzicht van het aanbod toegankelijke recreatiemogelijkheden voor 
gasten met een beperking in Drenthe, ook niet voor de aanbieders zelf. We weten echter dat 
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er in Drenthe een aantal recreatiebedrijven gespecialiseerd zijn in (groeps)vakanties voor 
mensen met een beperking. Deze bedrijven zijn aangesloten bij de Nederlandse 
Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties (NBAV). 
 
Daarnaast is een aantal ondernemers en zorgaanbieders verenigd in de groep Zorg en 
Toerisme Drenthe. Besloten is in eerste instantie van de RECRON-bedrijven die zich hebben 
aangemeld als (gedeeltelijk) aangepast bedrijf (ca. 40 stuks) en hun directe omgeving een 
inventarisatie te maken. 
 
Concreet te realiseren op grond van het vorenstaande (projectresultaat): 

• Inventarisatie 
1. Het ontwikkelen van objectieve en bruikbare criteria betreffende de kwaliteit 

van aangepaste voorzieningen (VCP); 
2. Het verkrijgen van een concreet overzicht van de aanpaste accommodaties en 

voorzieningen in en rond de pilotbedrijven; 
 3.   Het aangeven van ontbrekende voorzieningen/aanpassingen. 
• Visualisatie 

1. Het ontwikkelen van een aparte module ten aanzien van aangepaste 
accommodaties binnen het Drents Internetplatform; 

2. Het zorgen voor een goede invoer van de aangepaste voorzieningen in deze 
database en het op een goede wijze vindbaar maken van de informatie, waarbij 
de gebruiker zelf koppelingen kan leggen tussen dag- en verblijfsrecreatie, 
rekening houdend met de al binnen de markt aanwezige initiatieven van 
ondernemers; 

3. Het zorgen voor continuïteit betreffende de update van de database door het 
betrokken bedrijfsleven; 

4. Website Drenthe.nl toegankelijker maken voor mensen met een handicap. 
• Informatie 

1. Het zorgen voor het publiek maken van de nieuwe database; 
2. Het in overleg met de betrokken ondernemers, Marketing Drenthe en Tourist Info 

Drenthe zo nodig ontwikkelen van passend promotiemateriaal en 
informatiemateriaal; 

3. Het verzorgen van publiciteit en informatie richting ondernemers en overheden 
betreffende de mogelijkheden en noodzaak voor aanpassingen. 
 

De kosten van het project bedragen € 30.000,00. Hierin wordt door de Provincie Drenthe een 
bijdrage van € 13.750,00 betaald. Het Recreatieschap Drenthe draagt eveneens  
€ 13.750,00 bij, terwijl door VCP € 2.500,00 wordt geïnvesteerd. Het project moet eind 2011 
zijn afgerond. 
 
Natuurpark Veen 
Vanuit Interreg zijn middelen beschikbaar voor het ontwikkelen van een invulling van 
Veenpoort Zuid in relatie tot het Internationale Natuurpark Veen. Deze veenpoort dient te 
worden gezien als het ontwikkelen van een informatie-/startpunt voor bezoek aan het gebied 
van het Natuurpark. Dit omvat onder meer het opstellen van een hedendaags 
informatieconcept, het implementeren van het concept en het vermarkten van het concept.
    
Voor de invulling van deze poort worden een aantal deeltrajecten beoordeeld en ontwikkeld. 
Naast het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid voor een smalspoorverbinding 
richting Duitsland, richt het project zich op het ontwikkelen en uitbreiden van 
informatiepunten (veenpoorten) zoals het Veenloopcentrum, het ontwikkelen van 
arrangementen en recreatieve routes en het ontwikkelen (uitvoeringskosten) van tweetalige 
informatieborden/-punten en/of TOP’s. 
Voor het totaalproject dat bestaat uit een onderzoek naar de smalspoorverbinding en de 
ontwikkeling en uitvoering van veenpoort(en), is een totaalbedrag van € 250.000,00 
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beschikbaar. De Interreg-subsidie bedraagt € 200.000,00, terwijl gemeente Emmen en het 
Recreatieschap Drenthe ieder € 22.500,00 beschikbaar stellen. 

 
Gebiedsontwikkeling Zuidwest Drenthe 
Het project bestaat uit een aantal samenhangende onderdelen die volgens een tweetal 
sporen wordt opgepakt. Het eerste spoor behelst het opstellen van een regioprofiel. Dit vormt 
een kompas waarop de productontwikkeling het tweede spoor, zich kan richten. Van belang 
is immers dat de productontwikkeling in lijn is met de verwachtingen van de consument.  
 
Op deze wijze is sprake van een vraaggestuurde productontwikkeling die de kans op een 
succesvolle afzet moet vergroten. Uitgangspunt voor de vervolgaanpak is een 
resultaatgerichte aanpak. Om voornoemde ‘taakstelling’ te kunnen realiseren is voor de 
periode 1 januari 2010 t/m 31 december 2012 een regionale aanjager aangesteld op parttime 
basis (2 dagen per week).De totale kosten van het project bedragen € 280.000,00. Hierin 
wordt door het Recreatieschap Drenthe een bijdrage verleend van € 40.000,00.  
 
Gebiedsontwikkeling Noordwest Drenthe 
Uitgangspunt hierbij vormen de diverse thema’s die in het rapport ‘Zwerven door Noordwest 
Drenthe’ in samenhang met het recreatief/toeristisch bedrijfsleven zijn ontwikkeld. Het doel is 
tot een gebiedssamenhangend aanbod te komen. Vanzelfsprekend zal hierbij sprake dienen 
te zijn van voortdurende interactie tussen bedrijfsleven, overheden en andere partijen. 
Samenhang en afstemming zijn immers een voorwaarde voor succes. 
 
Tevens zullen zelfstandige partijen zoals Veenhuizen een eigen plaats dienen te krijgen 
binnen genoemde procesdynamiek. Het resultaat van de regionale aanpak moet dan ook zijn 
dat er een breder, veelzijdiger en aantrekkelijker toeristisch aanbod in de regio ontstaat dat 
voldoet aan de wensen van de consument. Dit alles wordt afgestemd met Marketing 
Drenthe.  
 
Om voornoemde ‘taakstelling’ te kunnen realiseren, is voor de periode 1 januari 2010 t/m 31 
december 2012 een regionale aanjager aangesteld op parttime basis (2 dagen per week).De 
totaalkosten van het project bedragen € 162.000,00. Hierin wordt door het Recreatieschap 
Drenthe een bijdrage verleend van € 30.000,00.  
 
Gebiedsontwikkeling Zuidoost Drenthe 
De gemeente Coevorden, de gemeente Emmen, de provincie Drenthe en het Recreatieschap 
Drenthe zijn in 2010 gestart met de ontwikkeling van het project Veencompagnie. Het doel 
van deze samenwerking is het adequaat oppakken van projecten binnen de veengebieden 
van de betrokken gemeenten. Waar mogelijk wordt tevens gekeken naar projecten die 
landsgrensoverschrijdend zijn. Het project Veencompagnie loopt 3 jaar en wordt tussentijds 
geëvalueerd.  
 
De totale kosten van het project zijn geraamd op € 150.000,00 per jaar voor een periode van 
3 jaar. Hierin is een Leader/POP-subsidie verleend van € 75.000,00 per jaar, terwijl de 
provincie Drenthe een bedrag van € 25.000,00 per jaar beschikbaar heeft gesteld. Het 
Recreatieschap Drenthe draagt gedurende genoemde periode, een bedrag van € 10.000,00 
per jaar bij. De gemeente Emmen betaalt een bijdrage van € 30.000,00 per jaar, terwijl de 
gemeente Coevorden een bijdrage betaalt van € 10.000,00 per jaar. Het project loopt van 
2010 t/m 2011. 
 
 
Diverse projecten, werkgroepen en beleidsondersteun ing 
Naast deze grote projecten is het Recreatieschap Drenthe in 2010 betrokken geweest bij 
veel andere projecten en overlegstructuren. Genoemd kunnen worden: 

-   gebiedsvisie Noordwest Drenthe; 
- fietspaden Fochteloërveen; 
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- rondje Leekstermeer; 
-  interreg IV project Naturpark; 
- recreatievisie Drentse Aa; 
- ontwikkelingsvisie Hunze;      
- vervolg recreatieve ontwikkelingen Fochteloërveen;   
-  fietspad Blauwe Bos Ooststellingwerf; 
-   herinrichting MTB-route Drents Friese Wold;     
- Reestdal op de kaart;  
- toeristische ontsluiting Hoogeveen Zuid; 
- Havelterberg; 
- aanlegvoorziening Dieverbrug; 
- toeristische visie Zuidoost Drenthe; 
- wandelpadenstructuur Natuurpark; 
- informatiepalen en aanvullende voorzieningen Natuurpark; 
- TOP’s Natuurpark; 
- promotie/marketing Natuurpark; 
- ontwikkeling/beheer kaartmateriaal Recreatieschap Drenthe; 
- beheer website Recreatieschap Drenthe; 
- beheer kennisbank Recreatieschap Drenthe; 
- ontwikkeling cursus AORTA 2010/Masterclass Toerisme 2010; 
- huisvesting Recreatieschap Drenthe; 
- toerbus; 
- upgraden TIL-borden; 
- ontwikkeling routefolders; 
- Tourist Info Drenthe, activiteiten algemeen; 
- ontwikkeling informatiezuilen; 
- ontwikkeling beeldbank; 
- ontwikkeling congres 2010; 
-  ontwikkeling toeristisch onderzoek CVO/CVTO/Ecorys; 
- gebiedsontwikkeling Uffelte – Ruinen; 
-  Drenthe-trail ruitersport. 
      

Overlegstructuren: 
-  projectgroep Noordwest Drenthe; 
- projectgroep Drentsche Aa; 
- projectgroep Hunze; 
- projectgroep Zuidwest Drenthe; 
- gebiedscommissie Zuidwest Drenthe; 
- projectgroep Zuidoost Drenthe; 
- recreatiewerkgroep Hunze; 
- overleg recreatieve ontwikkeling Fochteloërveen; 
- overleg recreatieve aansluiting provincie Groningen; 
- gemeentelijke recreatiecommissie Aa en Hunze; 
- overlegorgaan Dwingelderveld; 
- overlegorgaan Drents Friese Wold; 
- commissie Beheer en Onderzoek Dwingelderveld; 
- commissie Beheer en Onderzoek Drents Friese Wold; 
- recreatiewerkgroep Dwingelderveld; 
- recreatiewerkgroep Drents Friese Wold; 
- projectgroep Reestdal / Reestdal op de Kaart; 
- projectgroep Havelte Oost; 
- stuurgroep Holtingerzand;       
- stichting Centrum Management Hoogeveen; 
- toeristisch platform Meppel; 
-  overleg Gilde Bart; 
- klankbordgroep marketingplan Appelscha; 
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- stadsrand Meppel; 
- overleg Veencompagnie; 
- natuurpark Beirat; 
- projectgroep Natuurpark; 
- projectoverleg Emsland; 
- structuuroverleg provinciale ambtenaren Drenthe; 
- bestuur recreatiesociëteit; 
- cultuur toeristisch platform; 
- overleg Staatsbosbeheer; 
- overleg Recron; 
- Raad van Toezicht stichting Recreatievoorzieningen; 
- Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie; 
- adviesraad Algemeen Bestuur Hunebedcentrum; 
- adviesraad Veenhuizen; 
- afstemmingsoverleg Tourist Info Drenthe – Marketing Drenthe; 
- projectgroep Geopark Drenthe; 
- afstemmingsoverleg provincie Friesland; 
- adviesgroep toeristenbelasting; 
- overleg recreatieve mobiliteit; 
- overleg zorg en toerisme; 
-  stuurgroep Oude Willem; 
-  bestuur Bestemming Borger-Odoorn; 
-  stuurgroep Friese Waterlinie; 
-  projectgroep Friese Waterlinie; 
-  overleg VVV IJssel/Vecht; 
- stuurgroep Netzwerk Toekomst; 
- bestuur Drents Internetplatform. 
 

Evenals een groot aantal overlegmomenten met ondernemers, gemeenten en de provincie 
Drenthe rond de ontwikkeling van toeristische bedrijven, (nieuwe) subsidieregelingen, visies 
en plannen. 
 
Voor een compleet projectenoverzicht van 2010 verwijzen wij u naar de bijlage van het fonds 
voor Recreatie en Toerisme bij deze jaarrekening. 
 
 
2. Rendement Recreatieschap Drenthe 
 
Het Recreatieschap Drenthe is een van de weinige gemeenschappelijke regelingen die op 
grote schaal betrokken is bij gesubsidieerde projecten en grote bedragen subsidiegeld direct 
en indirect voor de gemeenten weet te verwerven. Hiervoor vormen de middelen van het 
fonds voor Recreatie en Toerisme een uniek instrument. 
 
 
3. Toekomstverwachting 
 
In het kader van de jaarrekening 2010 past het even stil te staan bij de ontwikkelingen in 
2011 en volgende jaren. Deze jaren zullen in het teken moeten staan van de ontwikkeling 
van een samenhangend beleid op het gebied van Recreatie en Toerisme zowel binnen 
Drenthe als in samenhang met de aangrenzende provincies en Duitsland. Dit vooral gezien 
het toenemende economische belang van de sector gelet op de economische crisis.  
 
De samenwerking tussen door de overheid gefinancierde actieve organen (Marketing 
Drenthe, Tourist Info Drenthe en het Recreatieschap Drenthe), zal in de komende jaren 
dienen te worden gestimuleerd. Hierbij zal effectiviteit en efficiency uitgangspunt moeten zijn. 
In 2009 zijn hiertoe de eerste stappen gezet op het gebied van de realisatie van een nieuw 
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internetplatform samen met Biblionet en Marketing Drenthe, terwijl samen met de provincie 
Drenthe en Marketing Drenthe gekeken wordt naar een versterking van de 
onderzoeksstructuur rond toerisme. 
 
Er zal in de komende jaren sprake dienen te zijn van een versterkte investering in de 
kwaliteit van het recreatief/toeristische product. Dit zowel in relatie tot de gemeenten als tot 
de provincie Drenthe. Een goede afstemming van het beleid is essentieel om de positie van 
Drenthe maar ook Noord-Nederland in de recreatief/toeristische markt vast te houden. 
 
Gelet op de veranderingen in de landbouw is de sector Recreatie en Toerisme in 
toenemende mate van belang voor de leefbaarheid van het platteland. Naar de toekomst toe 
valt het te verwachten dat mede door de crisis, Recreatie en Toerisme een nog belangrijkere 
bijdrage zal gaan leveren aan de Drentse economie en de werkgelegenheid. Hierbij kan ook 
gedacht worden aan de ontwikkelingen in het kader van de vergrijzing. 
 
Ook in de toeristische sector zal de economische crisis niet zonder gevolgen blijven. 
Hierdoor zijn en blijven extra investeringen in kwaliteit en verbreding van het product van 
groot belang. De uitkomsten van het Ecorys-onderzoek (eind 2010) naar de stand van  
Recreatie en Toerisme in Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf, geven alle reden het 
belang van de sector en derhalve de activiteiten van het Recreatieschap Drenthe, voor de 
economie op waarde te schatten.  
 
In toenemende mate is de sector toerisme een van de belangrijkste dragers van de Drentse 
economie aan het worden. Voor het toekomstgericht ontwikkelen van een effectief 
gemeentelijk beleid is het Recreatieschap Drenthe een belangrijk en uniek instrument. 
Investeren in voorwaardenscheppend beleid is en blijft in deze economische sector van groot 
belang. 


