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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
Datum: 4 juli 2012 
 
Aanwezig: E. van Oosterhout (Aa en Hunze – voorzitter), J.F.A. Alberts (Borger-

Odoorn), T. Eerenstein (Hoogeveen), M. Jansen (Meppel), H. van 
Hooft (Midden-Drenthe), J. Dam (Noordenveld), R. Jager (Westerveld), 
H. Hartog (Recreatieschap Drenthe – verslag) en H. Mulder 
(Recreatieschap Drenthe)  

 
 
Afwezig: H. Matthijsse (Assen), G. Roeles (Coevorden), H. Lammers (De 

Wolden), N. Houwing (Emmen), J. H. Veenhouwer (Ooststellingwerf) 
en H. de Graaf (Tynaarlo) 

 
 
1. Opening 
De heer E. van Oosterhout (Aa en Hunze) heet als voorzitter een ieder welkom. 
De bijzondere vergaderlocatie – gelegen in Oud Avereest – dankt het bestuur aan het feit, 
dat in aansluiting aan de vergadering het hier gelegen kindernatuurpad wordt geopend. Het 
pad vormt een onderdeel van het project Idyllisch Reestdal van het Recreatieschap Drenthe 
in samenwerking met ondermeer het Overijssels Landschap. 
 
2. Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 18 april 2012 
Zonder op en/of aanmerkingen wordt dit verslag voor kennisgeving aangenomen. 
 
3. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 9 mei 2012 
Het verslag wordt zonder op en/of aanmerkingen vastgesteld.  
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Masterplan Fiets - de heer Hartog deelt mee dat de eerste opzet van het plan op 31 

mei jl. in het fietscongres in het provinciehuis is gepresenteerd. Een congres dat, zo 
mag uit de reacties worden vernomen, zeer succesvol is verlopen. Door de 
werkgroep wordt nu gewerkt aan de voltooiing van het definitieve rapport. Dit zal op 
10 oktober a.s. worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Op grond van het 
onderzoek zal aan het bestuur van het Recreatieschap Drenthe een voorstel worden 
gepresenteerd opgesteld door de ambtelijke werkgroep rond het vervolg van de 
aanpak van het fietspad-onderhoud. 

b. Masterclass Toerisme en Economie – de heer Hartog wijst op de op 27 september 
van 13.00 uur tot 15.00 uur te houden Masterclass. Deze Masterclass wordt 
georganiseerd in samenwerking met de Rabobank Noord Drenthe en Rabobank 
Nederland. 

c. Samenwerking Toeristische organisaties Drenthe – de voorzitter gaat in het kort in op 
de stand van zaken. Recent heeft een overleg plaatsgevonden tussen de voorzitters 
van de raden van bestuur van Marketing Drenthe, Tourist Info Drenthe, Sport 
Drenthe, Drentsplan 2028, de voorzitter van het Recreatieschap Drenthe en de 
gedeputeerde Van der Tuuk. Op grond van dit overleg is aan de interim directeur van 
Marketing Drenthe mevrouw Wösten verzocht om een notitie op te stellen rond de nu 
voorliggende organisaties en de mogelijkheden/onmogelijkheden rond 



samenwerking. Met nadruk stelt de voorzitter, dat het hier niet gaat om 
voorbereidingen voor fusies of overnames ca. Het uitgangspunt blijft in principe 
zelfstandigheid en behoud van de eigen financiering. Door de heer Eerenstein 
(Hoogeveen) en de heer Van Hooft (Midden Drenthe) worden in dit kader 
vraagtekens gezet bij de aanwezigheid van Sport Drenthe ca. in deze discussie. 
De voorzitter merkt op dat dit met name een gevolg is van het feit, dat Drenthe 2028 
gehuisvest zijn bij Marketing Drenthe en dat er sprake is van een discussie over de 
samenwerking tussen Drenthe 2028 en Sport Drenthe. Inhoudelijk is hij het met 
spreker eens, dat de nadruk zal dienen te liggen bij de ontwikkelingen rond de 
toeristisch/recreatieve organisaties.  
 
De heer Alberts (Borger-Odoorn) merkt op dat de Raad van Toezicht van Tourist Info 
Drenthe uitgaat van wel praktische samenwerking waar mogelijk, maar dat 
bestuurlijke samenwerking of verdere integratie van organisaties zeker nu nog niet 
aan de orde is. Algemeen wordt geconcludeerd, dat de notitie van mevrouw Wösten 
en de volgende bijeenkomst van de voorzitters op 16 juli a.s. wordt afgewacht, maar 
dat vooralsnog plannen tot samenwerking die verder gaan dan praktijkgericht kritisch 
zullen worden bezien.  

d. Stand van zaken Project Intern Geopark de Hondsrug – de heer Hartog geeft een kort 
overzicht van de stand van zaken. Algemeen kan worden geconcludeerd, dat het 
project kan worden uitgevoerd zoals gebruikelijk bij projecten waarbij het 
Recreatieschap Drenthe actief is. Hierbij is het uitgangspunt het handelen binnen de 
subsidiekaders die zijn gesteld. Hierdoor zijn geen risico’s voor het Recreatieschap 
Drenthe aanwezig. In een overdrachtsovereenkomst gesloten tussen Drents Plateau, 
provincie en Recreatieschap Drenthe zijn verdere voorwaarden opgenomen tot 
beperking van mogelijke risico’s.  
 
In relatie tot het project wordt 1 persoon gedurende de looptijd van het project (1,5 
jaar) op basis van een tijdelijk arbeidscontract in dienst genomen door de stichting 
Recreatievoorzieningen Drenthe. De werkzaamheden van deze persoon hebben 
betrekking op de productie van foldermateriaal en communicatie. De (financiële) 
gevolgen van dit dienstverband komen ten laste van het project en het 
Recreatieschap Drenthe. Hierbij is sprake van een vergoeding van de kosten uit het 
project richting de stichting. Met nadruk wordt gesteld, dat uit dit dienstverband voor 
de stichting geen verdere consequenties zullen voortvloeien. 

e. Bestuursexcursie 3 en 4 oktober 2012 – de heer Hartog doet mededeling over de 
opzet van de bestuursexcursie in oktober. De bestemming van de excursie zal zijn 
het Osnabrückerland. Hier is al geruime tijd sprake van een Geopark. Het is goed om 
eens te zien op welke wijze dit Geopark is geeffectueerd. Tevens zal aandacht 
worden besteed aan andere toeristisch/recreatieve aspecten in dit gebied. De 
voorzitter roept een ieder op zoveel mogelijk mee te gaan. Er zal sprake zijn van een 
eigen bijdrage van € 150,-- (excl. BTW). Voor de excursie zullen ook 
raadsleden/statenleden en betrokken ambtenaren worden uitgenodigd. 

f. Masterclass Toerisme en economie – 27 september 2012 – de heer Hartog wijst nog 
op de te organiseren Masterclass Toerisme en Economie. De Masterclass zal 
plaatsvinden in Noord Drenthe en wordt georganiseerd in samenwerking met de 
Rabobank Noord Drenthe en Rabobank Nederland. 

g. Recreatiecongres 6 december 2012 – het jaarlijkse recreatiecongres wordt gehouden 
op 6 december a.s. Als congreslocatie wordt gedacht aan de nieuwe Kolk te Assen. 
Onderwerp zal zijn vernieuwend ondernemerschap ondanks de crisis. In het congres 
zal ook het nieuwe Ecorys rapport worden gepresenteerd. Het bestuur vraagt om in 
het rapport aandacht te besteden aan toerisme en de gevolgen van krimp. 

h. Toeristenbelasting 2013 – algemeen kan, aldus de voorzitter worden geconcludeerd, 
dat er sprake is van een diverse tariefstelling van deze belasting in de komende 
jaren. In de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap 



Drenthe is besloten om tot een advies te komen voor 2013 van een tarief van €1,00 
met een bandbreedte naar € 1,10.  
Naar het nu lijkt, zo blijkt uit een rondvraag onder de aanwezige portefeuillehouders, 
passen zo goed als alle gemeenten nog binnen die bandbreedte. 
 

5. Jaarrekening 2011 – Recreatieschap Drenthe. 
Jaarrekening 2011 wordt zonder op en of aanmerking vastgesteld.  
 
6. Begroting 2013 – Recreatieschap Drenthe 
Zonder op en/of aanmerking wordt ingestemd met de begroting. 
 
De heer Jager (Westerveld) merkt nog op dat de extra bezuiniging op het fonds voor wat 
betreft de raad van de gemeente Westerveld niet had hoeven plaatsvinden. De raad van 
Westerveld is blij met de effectieve inzet van het fonds en is bang, dat een bezuiniging op 
het fonds de effectiviteit zal aantasten. De heer Dam (Noordenveld) sluit zich hierbij aan. 
Verdere bezuinigingen op het fonds dienen te worden voorkomen. 
 
De voorzitter wijst nog op het besluit van genomen in de vorige vergadering van het 
Algemeen Bestuur tot het bezien van de financiering van het fonds. Er is hiertoe een 
werkgroep ingesteld bestaande uit zowel toeristische medewerkers als financiële 
medewerkers van een aantal gemeenten onder voorzitterschap van de heer J. Dam 
(Noordenveld) als penningmeester van het Recreatieschap Drenthe. De heer Hartog spreekt 
zijn zorg uit of, bij een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling rond 
financieringsopzet van het fonds binnen de diverse gemeenteraden niet tevens het fonds zelf 
ter discussie zal komen. Algemeen wordt besloten de werkgroep  te vragen hieraan ook 
aandacht te schenken in zijn advies.  
Tot slot wordt nog opgemerkt, dat de besluiten rond de fondsbijdragen nog moeten worden 
verwerkt in de begroting en ook in de meerjarenbegroting, die overigens ook uit dient te gaan 
van een nullijn. De heer Hartog zal dit in de begroting verwerken via een formele 
begrotingswijziging. 
 
7. Toelichting project Idyllisch Reestdal door mevrouw H. Mulder (beleidsmedewerker 

Recreatieschap Drenthe) 
Mevrouw Mulder geeft een korte presentatie van het project Idyllisch Reestdal. Het betreft 
hier een project van het Recreatieschap Drenthe in samenwerking met de provincies 
Overijssel en Drenthe, het Overijssels en Drentse Landschap en diverse gemeenten in 
Overijssel en Drenthe.  
 
8. Rondvraag 
Geen der aanwezigen heeft iets voor de rondvraag. 
 
9. Sluiting 
Niets verder aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Na de vergadering worden de leden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van het 
Speelnatuurpad, dat in het kader van het project Idyllisch Reestdal is gerealiseerd bij het 
Informatiecentrum de Wheem te Oud Avereest. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 2012. 
 
Voorzitter        Secretaris 
E. van Oosterhout       H. Hartog 
 
 
-------------------------------      -------------------------------- 


