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Samenvatting  
 

Algemeen 
De vrijetijdssector is voor een gemeente in een landelijk gebied, zoals de gemeente Tynaarlo, van grote 
economische betekenis. De sector heeft een aandeel in de werkgelegenheid binnen de gemeente van 1 
op de 9 banen. Voor Nederland als geheel bedraagt dit aandeel 1 op de 15 banen. Er liggen voldoende 
kansen om het aantal banen in de vrijetijdssector in Tynaarlo te verhogen. Dit inzicht moet van invloed 
zijn op de inspanningen en bestedingen rond de marketing en promotie van het toeristische product. 
In 2011 is voor 17,7 miljoen euro gespendeerd aan toerisme in Tynaarlo. Voor de provincie Drenthe in 
totaliteit ging het om een bedrag van 886 miljoen euro.   
 
Relevante vragen 

- Welke rol willen wij als gemeente spelen in het promoten van het toeristische product en welke 
verantwoordelijkheid hebben ondernemers hier zelf in?  

- Vinden we dat de huidige wijze van informatievoorziening via cadeauwinkels, drie folderpunten 
en de website www.drenthe.nl voldoende is?  

- Met welke organisaties werken we samen, dragen we taken of bevoegdheden over en hoeveel 
subsidiegeld gaat daarmee gemoeid?  

 
Op deze en andere vragen moeten we in 2013 een antwoord geven. Dit doen we aan de hand van de    
notitie ‘Promotie, marketing en informatievoorziening vrijetijdseconomie Tynaarlo’.  
 
Gemeentelijke rol promotie recreatie en toerisme 
Voor de gemeente is het van belang dat de recreatieondernemers tevreden zijn over het 
ondernemersklimaat. De gemeente versterkt het ondernemersklimaat, bijvoorbeeld door het 
organiseren van bijeenkomsten, door ondernemers te bezoeken en door partijen samen te brengen als er 
belangentegenstellingen spelen. Ter ondersteuning van de vrijetijdseconomie hebben we de volgende 
missie en visie geformuleerd:  
 
Missie: 
‘Het is aantrekkelijk om in Tynaarlo te verblijven, te recreëren en te ondernemen en (potentiële) 
bezoekers kunnen op eenvoudige wijze informatie vergaren over het toeristisch product’.  
 
Visie: 
‘‘Winst’ voor de recreant en de ondernemer’. 
Wij zetten in op versterking van zowel de land- als de waterrecreatie. De gemeente spant zich daarbij in 
om (1) in het belang van recreatie en toerisme de basisinfrastructuur, zoals paden, vaarwegen, 
parkeermogelijkheden en sanitaire voorzieningen te versterken, binnen de mogelijkheden die zij heeft. 
Daarnaast faciliteert zij ondernemers zodanig, dat bezoekers geneigd zijn tot herhalingsbezoek, 
verlenging van het bezoek en mond op mond reclame. 
 
Dat doet zij door (2) enerzijds de informatievoorziening in de ruimste zin des woords aan (potentiële) 
bezoekers optimaal in te richten en te organiseren en (3) anderzijds ondernemers te helpen bij het 
vormgeven van innovatie en arrangementen. Door het actief promoten van het aanbod en het stimuleren 
van onderlinge samenwerking zoals innovatie van het aanbod en het uitwerken van arrangementen kan 
de vrijetijdssector verder doorgroeien tot één van de belangrijkste economische sectoren van de 
gemeente Tynaarlo.     
 
Voor het uitvoeren van onze strategie en het bereiken van de doelen, is het belangrijk dat we als 
gemeente regie voeren op de promotie van het toeristische product. Dit geldt in de eerste plaats voor de 
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organisaties die we subsidiëren. Hiernaast streven we ernaar dat alle organisaties die zich bezighouden 
binnen de vrijetijdssector van Tynaarlo werkzaamheden en projecten op elkaar afstemmen. In de notitie 
wordt op het Recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe, Tourist Info Drenthe (Tourist Info Punten 
en Tourist Info Folderpunten), Internetplatform Drenthe, de regiocoördinatie en de Stichting Kop van 
Drenthe ingegaan.  
 
Huidige informatievoorziening 
Mensen zijn steeds minder geneigd hun informatie via de traditionele kanalen te vergaren. Zo neemt de 
bereidheid tot het nemen van krantenabonnementen af en foldermateriaal veroudert door de behoefte 
van mensen aan vernieuwend aanbod snel. 80 tot 90% van mensen is in het bezit van een mobiele 
telefoon of i-pad, waardoor de mogelijkheden om informatie digitaal te verspreiden ongekend zijn. In 
theorie is het daarom niet langer nodig fysieke locaties (plekken waar mensen in gesprek raken met 
mensen met kennis van het lokale aanbod op het gebied van recreatie en toerisme) in stand te laten. De 
digitalisering zou daarom moeten leiden tot een herbezinning op de informatievoorziening.  
 
Een belangrijk onderdeel van het versterken van de vrijetijdseconomie is het verstrekken van informatie 
over het aanbod van dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen en over de natuur, cultuur en historie 
van de gemeente. Dit met het doel dat het gebruik van de accommodaties en attracties toeneemt en de 
lokale economie in algemene zin profiteert van de komst van toeristen en recreanten.  
 
Toekomstig wenselijke inrichting promotie recreatie en toerisme 
Voor het verstrekken van informatie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

- ondernemers in de vrijetijdssector zijn zelf het beste in staat het toeristisch product onder de 
aandacht te brengen; 

- ondernemers in de vrijetijdssector werken samen, promoten elkaars product en verzorgen 
arrangementen (productontwikkeling); 

- Recreatiebeleid stopt niet bij de gemeentegrens;  
- een zo’n breed mogelijk bereik, waarbij digitalisering als uitgangspunt wordt genomen.  

 
Het meest ingrijpende beleidsvoorstel in deze notitie is het zoeken van aansluiting bij Stichting Kop van 
Drenthe. Met deze aansluiting wordt intensiever samengewerkt met de gemeente Noordenveld op het 
gebied van beleidsontwikkeling, promotie en informatievoorziening rond de vrijetijdseconomie. De 
stichting ontvangt na aansluiting vanaf 2014 structureel € 32.000 (10% van de toeristenbelasting + de 
subsidie aan de Tourist Info Punten in Eelde en Vries) en biedt hiervoor: 

- het in stand houden van een adequate informatievoorziening; 
- het met diensten ondersteunen van bij de stichting aangesloten ondernemers; 
- het ontwikkelen van marketing en promotieactiviteiten in de meest ruime zin; 
- het ontwikkelen van producten; 
- kwaliteitsbevordering van accommodaties en activiteiten; 
- initiëren en ondersteunen van projecten; 
- de digitale informatievoorziening beheren en doorontwikkelen, gebruikmakend van actuele 

technische ontwikkelingen; 
- de verantwoordelijkheid / subsidiering van de Tourist Info Punten (TIP’s) in Eelde en Vries 

over te nemen en de gemeente te adviseren over de toekomst van de TIP’s.  
 
Aanvullend op deze onderdelen eist de gemeente een concreet Activiteitenplan voor 
2014 van de stichting.   
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Financiën en dekking 
Voor 2013 zijn de volgende middelen benodigd: 
Stichting Tourist Info Drenthe 6.566 (excl. BTW) 
TIP’s 13.500 
 ______ 
 20.066 
Eenmalige kosten: 
Inrichten Tourist Info Punten   4.000 
 
Voor 2014 zijn de volgende middelen benodigd: 
Stichting Tourist Info Drenthe 6.566 
TIP’s (via Stichting Kop van Drenthe) 9.000 
Stichting Kop van Drenthe 23.000 
 ______ 
 38.566 
 
De voor 2013 benodigde middelen zijn incidenteel uit de Argi gedekt. Hiervoor is € 35.000 
opgenomen, waarvan zo’n € 10.000 vrij kan vallen of kan worden ingezet voor het versterken van het 
toeristisch informatiebeleid.   
De bijdrage vanaf 2014 zal structureel gedekt moeten worden uit nieuwe beleidsgelden.  In totaal gaat 
het om een bedrag van € 38.566 structureel.  
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Inleiding 
 
Vraagstelling 
Deze notitie gaat in op de vraag op welke wijze wij als gemeente de informatievoorziening rond 
recreatie en toerisme binnen onze gemeente verder kunnen stimuleren. Daarbij staan de volgende 
vragen centraal: 

- Welke rol willen wij als gemeente spelen in het promoten van het toeristische product en welke 
verantwoordelijkheid hebben ondernemers hier zelf in?  

- Vinden we dat de huidige wijze van informatievoorziening via cadeauwinkels, drie folderpunten 
en de website www.drenthe.nl voldoende is?  

- Met welke organisaties werken we samen, dragen we taken of bevoegdheden over en hoeveel 
subsidiegeld gaat daarmee gemoeid?  

 
Op deze en andere vragen moeten we in 2013 een antwoord geven. Deze notitie geeft een aanzet tot het 
doen van voorstellen rond het verbeteren en professionaliseren van de promotie, marketing en 
informatievoorziening van het toeristisch product (het aanbod aan voorzieningen en de kwaliteit van de 
omgeving) van Tynaarlo.   
 
Historie 
In het voorjaar van 2008 is het faillissement van VVV Drenthe Plus uitgesproken. Op Drents niveau is 
toen besloten om op lokaal niveau zogenaamde TIP’s (Tourist Info Punten) dan wel TIF’s (Tourist Info 
Folderpunten) in te richten om in het vacuüm te voorzien. Ter ondersteuning van deze lokale TIP’s en 
TIF’s is Drenthe-breed de ‘Stichting Tourist Info Drenthe’ opgericht. Deze stichting verzorgt 
overkoepelende taken voor de lokale informatiepunten. Bij de oprichting van de stichting is gekozen 
voor het internationale beeldmerk van Tourist Info. De beeldmerken en producten van VVV-Nederland 
worden niet langer gebruikt. De stichting bewaakt vooral de uniformiteit en zorgt voor 
kwaliteitsverbetering. De aansturing van de TIP’s en TIF’s is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
De gemeente bepaalt derhalve het beleid en voert de regie op de door Stichting Tourist Info, de TIP’s en 
de folderpunten (TIF’s) uitgevoerde activiteiten. 
 
In het kader van deze ontwikkelingen is door de gemeente Tynaarlo in 2008 besloten als uitgangspunt te 
nemen dat recreatieondernemers in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de promotie van hun 
toeristisch product. Aan de ondernemers is gevraagd te voorzien in het verstrekken van informatie aan 
toeristen en recreanten. De gemeente wilde hierin graag een faciliterende rol spelen.  
 
Dit beleid heeft ertoe geleid dat er TIP’s zijn ingericht in cadeauwinkels in Zuidlaren en Eelde en dat het 
VVV in Vries is omgevormd naar een TIP. Het Tourist Info Folderpunt in Tynaarlo heeft zijn functie 
behouden. In restaurant De Vriezerbrug is in 2011 een Tourist Info Folderpunt (TIF) geopend.  
 
In tegenstelling tot de folderpunten ontvangen de TIP’s subsidie van de gemeente. De subsidie was in 
eerste instantie voor een periode van 3 jaar (2009 – 2011) toegezegd. Na deze periode zou het beleid 
worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld.  
 
Zowel de TIP’s in Zuidlaren, Eelde en Vries als de Stichting Tourist Info Drenthe zijn in 2011 
geëvalueerd. De evaluaties zijn gebruikt voor het opstellen van deze notitie. Naast de evaluaties is 
gebruik gemaakt van de jaarverslagen van de TIP’s, een koopstromenonderzoek dat door de Rabobank is 
uitgevoerd en de opmerkingen die tijdens informatiebijeenkomsten in juni en november 2012 door 
recreatieondernemers zijn gemaakt.  
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Inrichten Veerhuis als TIP geen haalbare kaart 
In het kader van voornoemde evaluatie is ook onderzocht, of het rendabel kan worden het Veerhuis in 
Zuidlaren in te richten als Tourist Info Punt (TIP), eventueel aangevuld met een Expeditiepoort in het 
kader van het project ‘Geopark de Hondsrug’. Een globaal onderzoek hiernaar leverde op dat dit 
financieel onhaalbaar is. Zowel de éénmalige kosten voor de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw 
(€ 100.000) als de structurele exploitatielasten van het gebouw (in totaal bijna € 100.000 per jaar) 
maakten, dat we deze optie niet verder hebben onderzocht. Voorts is daarbij in de overweging 
betrokken, dat ondernemers uit de recreatiebranche tijdens een informatiebijeenkomst in juni 2012 
aangaven te weinig toegevoegde waarde te zien in een fysiek punt (het huidige TIP-loket) waar 
informatie aan recreanten en toeristen wordt gegeven. De TIP wordt nog wel als een basisvoorziening 
gezien, maar het accent zal meer en meer (moeten) verschuiven richting digitale informatievoorziening. 
Op grond van voornoemde argumenten hebben we de conclusie getrokken dat het inrichten van het 
Veerhuis als TIP met betaalde krachten en een Expeditiepoort geen haalbare zaak is.    
 
Bibliotheek Zuidlaren momenteel ingezet als folderpunt 
De exploitant van ‘Ravenna’ in Zuidlaren is in oktober 2012 met de winkel en het TIP gestopt. Omdat, 
ook na overleg met de ZOV, geen andere ondernemer bereid is gevonden een TIP in Zuidlaren te willen 
runnen, is aan de bibliotheek in Zuidlaren gevraagd een folderpunt in te richten. Dit folderpunt dient als 
overbrugging tot het nieuwe beleid rond informatievoorziening helder is en geïmplementeerd is.  
 
 
Deze notitie is bedoeld als discussiestuk om te komen tot heldere prestatieafspraken met uitvoerende 
partijen rond het promoten van het toeristisch product van de gemeente Tynaarlo.  
 
 
Leeswijzer  
Het eerste hoofdstuk van de notitie verwoordt de aanleiding voor de notitie, uitgangspunten, de missie,  
visie en de strategie. Vervolgens wordt ingegaan op de organisaties die zich inzetten voor de promotie 
van het toeristisch product.  
De notitie sluit af met acties voor de kortere en de langere termijn en de dekking van de kosten.  
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1. Missie en visie: ‘‘Winst’ voor de recreant en de recreatieondernemer’  
 
1.1. Aanleiding 
Vanuit de evaluaties van de Tourist Info Punten (TIP’s) en Tourist Info Drenthe, de steeds verdergaande 
digitalisering en ontwikkelingen rond social media is de behoefte ontstaan om te onderzoeken of de 
informatievoorziening aan (potentiële) bezoekers van de gemeente Tynaarlo verder geprofessionaliseerd 
zou kunnen worden.  
 
Mensen zijn steeds minder geneigd informatie via de traditionele kanalen te vergaren. Zo neemt de 
bereidheid tot het nemen van krantenabonnementen af en foldermateriaal veroudert door de behoefte 
van mensen aan vernieuwend aanbod snel. 80 tot 90% van mensen is in het bezit van een mobiele 
telefoon of i-pad, waardoor de mogelijkheden om informatie digitaal te verspreiden ongekend zijn. In 
theorie is het daarom niet langer nodig fysieke locaties (plekken waar mensen in gesprek raken met 
mensen met kennis van het lokale aanbod op het gebied van recreatie en toerisme) in stand te laten. De 
digitalisering zou daarom moeten leiden tot een herbezinning op de informatievoorziening.  
 
Tijdens een informatieavond in juni 2012 werd door de aanwezige ondernemers aangegeven dat zij 
vanuit deze achtergrond weinig toekomst zien in fysieke vormen van informatievoorziening. 
Geïnvesteerd zou moeten worden in digitale informatievoorziening als app’s, informatiezuilen en andere 
vormen van digitale dienstverlening. Wel kunnen de TIP’s als basisvoorziening in stand blijven. 
 
Vanuit deze achtergrond zijn wij nagegaan of de huidige TIP’s voldoen dan wel dat alternatieven moeten 
worden onderzocht. Zo is nagegaan of het mogelijk was het Veerhuis in Zuidlaren in te richten als enige 
Tourist Infopunt in onze gemeente en de TIP’s in Eelde/Paterswolde en Vries te sluiten. Dit bleek niet 
haalbaar vanwege de hoge verbouwings- en exploitatiekosten van het initiatief in het Veerhuis. Zowel de 
éénmalige kosten voor de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw (€ 100.000) als de structurele 
exploitatielasten van het gebouw (in totaal bijna € 100.000 per jaar) maakten, dat we deze optie niet 
verder hebben onderzocht. Voorts ontbreekt maatschappelijk draagvlak om een voorziening als de TIP’s 
in Eelde/Paterswolde en/of Vries geheel te stoppen.   
 
Een ander alternatief is toetreding tot de Stichting Kop van Drenthe. In 2012 kwam de gemeente 
Noordenveld met het initiatief tot het oprichten van een stichting voor de promotie van het toeristisch 
product in de ‘Regio Kop van Drenthe’. Kop van Drenthe is ontstaan vanuit een regio-indeling door 
Marketing Drenthe en beslaat de gemeente Tynaarlo, Noordenveld en een deel van de gemeente Assen. 
Stichting Kop van Drenthe hanteert onder meer als uitgangspunt dat voor een toerist gemeentegrenzen 
niet bestaan, en dat in dat kader vooral gaat om het promoten en vermarkten van een samenhangend 
gebied als de Kop van Drenthe. Voorts kan daarmee een schaalomvang worden bereikt, waardoor 
gemakkelijker nieuwe initiatieven en arrangementen kunnen ontstaan en de toeristische 
informatievoorziening op modernere (lees digitalere) wijze worden georganiseerd. De opgerichte 
‘Stichting Kop van Drenthe’ is een warm pleitbezorger van aansluiting door de gemeente Tynaarlo, 
waarbij het de bedoeling is dat ook ondernemers uit onze gemeente toe kunnen treden tot de stichting. 
Ook worden de gemeente Assen alsmede ondernemers uit Assen benaderd voor deelname aan de 
activiteiten van de stichting.  
 
Naast de behoefte de informatievoorziening te digitaliseren, is tijdens de informatieavonden door de 
recreatieondernemers aangegeven dat zij de behoefte hebben om meer samen te werken en samen 
producten en arrangementen te ontwikkelen. De recreatieondernemers zijn in onze gemeente niet 
georganiseerd in een overkoepelende vereniging, dit in tegenstelling tot omliggende gemeenten als Aa 
en Hunze en Noordenveld. Als gemeente missen we hierdoor een centraal aanspreekpunt. Door samen 
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te werken door ondernemers onderling en met de gemeente kan het aanbod aan voorzieningen in de 
vrijetijdssector versterkt worden.    
 
1.2. Economisch belang vrijetijdssector 
De vrijetijdssector is voor een gemeente in het landelijk gebied, zoals de gemeente Tynaarlo van grote 
economische betekenis. De sector heeft een aandeel in de werkgelegenheid binnen de gemeente van 1 
op de 9 banen. Voor Nederland als geheel bedraagt dit aandeel 1 op de 15 banen. Er liggen voldoende 
kansen om het aantal banen in de vrijetijdssector in Tynaarlo te verhogen. Dit inzicht moet van invloed 
zijn op de inspanningen en bestedingen rond de marketing en promotie van het toeristische product. 
In 2011 is voor 17,7 miljoen euro gespendeerd aan toerisme in Tynaarlo. Voor de provincie Drenthe in 
totaliteit ging het om een bedrag van 886 miljoen euro.   
 

 
 
Verdeling toeristische bestedingen per gemeente in Drenthe (x € miljoen), Ecorys 
 
Ecorys Rapport (Monitor Toerisme Drenthe) 
Iedere twee jaar wordt door Ecorys het economisch belang van de vrijetijdssector voor Drenthe als 
geheel en voor de in Drenthe liggende gemeenten in beeld gebracht. Uit dit rapport blijkt dat de 
toeristische sector in Drenthe zich in het afgelopen decennium heeft ontwikkeld tot een belangrijke 
pijler van de lokale en regionale economie. Het toeristisch bezoek genereert bestedingen en zorgt voor 
omzet bij de toeristische- en aanverwante bedrijven. De goede uitgangspositie hangt samen met de 
aanwezigheid van een bijzonder fraai cultuurlandschap en hoogwaardige natuur waardoor er te genieten 
valt van bijvoorbeeld de prehistorische overblijfselen, de Nationale Parken en de meren in onze 
gemeente. Toeristen kunnen kiezen uit een ruim en gevarieerd aanbod van verblijfsaccommodaties. Ook 
versterkt het aanbod in dagattracties zich, denk aan Plopsa Indoorn, Gevangenismuseum Veenhuizen en 
de verbouwing van de dierentuin. In onze gemeente blijft het aanbod in dagattracties helaas achter, met 
als positieve uitschieter De Sprookjeshof in Zuidlaren met zo’n honderduizend bezoekers per jaar. In 
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totaal bezoeken 150.000 mensen Tynaarlo voor een dagje uit, volgens het Ecorys rapport. Van de 12 
gemeenten in Drenthe staan we op plaats 9.1   
 
Binnen de ontwikkeling in het aantal overnachtingen in de periode 2009 – 2011 is geen sprake van 
noemenswaardige bijzonderheden. In Tynaarlo is het aantal overnachtingen licht gedaald. Ook hier staan 
we op plaats 9 met ongeveer 390.000 overnachtingen. Door een impuls te geven aan de promotie van 
ons toeristisch product, het stimuleren van het maken van arrangementen, door te onderzoeken of er 
meer ruimte gecreëerd kan worden voor verblijfsaccommodaties en het stimuleren van het aanbod voor 
dagjesmensen in de gemeente, zouden we beter kunnen scoren op de ranglijst van Drentse gemeenten.  
 
 

 
Bron: Toerdata Noord, bewerking door Ecorys 

 
Koopstromenonderzoek van de Rabobank 
Een ander belangrijke bron is in dit kader het koopstromenonderzoek van de Rabobank. Uit het 
koopstromenonderzoek blijkt dat de inwoners van de eigen gemeente een zeer belangrijke ‘leverancier’ 
van consumenten is voor de lokale ‘vrijetijdsindustrie’. 56% van de bestedingen zijn afkomstig uit de 
eigen gemeente. De vrijetijdsconsument heeft voor zijn bestedingen verder een beperkte actieradius. 
Voor maaltijd- en drankconsumptie vindt 80% van de bestedingen plaats binnen een grens van 15 
kilometer, voor cultuur- en overige recreatie op 35 kilometer. Voor logiesverstrekking ligt de grens op 
75 kilometer. Het onderzoek concludeert dan ook dat het hoogste effect van de marketingeuro te 
behalen is door deze euro in nabijgelegen markten te investeren.  
 
 
 
                                                 
1 Hierbij moet worden opgemerkt dat de grote evenementen hier veel dagjesmensen aan toevoegen. Alleen de 
Zuidlaardermarkt trekt al zo’n 180.000 bezoekers.   
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Herkomst bestedingen naar bestedingscategorie in procenten 
 Eigen gemeente  Rest Nederland  
Sport 62 38 
Cultuur en overige recreatie 56 44 
Drankensector 60 40 
Restaurantsector 59 41 
Verblijfsrecreatie 36 64 
Vrijetijdssector 57 43 
 
1.3. Kansen binnen de toeristische sector  
Een groot deel van de werkgelegenheid in Tynaarlo hangt samen met de vrijetijdssector. Zo zijn winkels 
en horecavoorzieningen mede afhankelijk van de bestedingen van recreanten, toeristen en het bezoek 
aan de grote evenementen. In de huidige situatie drijft de vrijetijdssector voor een groot deel op ‘pappa 
en mamma- bedrijven’ zonder personeel, waardoor het voor de ondernemer lastig is tijd de steken in 
andere zaken dan de primaire bedrijfsvoering.  
Voor de gemeente is het van belang dat een zodanig ondernemersklimaat kan worden gecreëerd, dat 
ondernemers maximaal gefaciliteerd worden in hun bedrijfsvoering en dat daardoor toeristen 
terugkomen, hun bezoek verlengen, dan wel doen aan actieve mond-op-mond-reclame. De gemeente 
versterkt daartoe het ondernemersklimaat, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten, door 
ondernemers te bezoeken en door partijen samen te brengen als er belangentegenstellingen spelen.  
 
Verder faciliteren wij ondernemers door informatie te delen en onderzoeken te laten uitvoeren. 
Hiernaast wordt geprobeerd partijen te verbinden en relevante informatie onder de aandacht van de 
ondernemers te brengen.  
 
Bureau voor Ruimte een Vrije Tijd heeft in dit kader in opdracht van de gemeente Tynaarlo aan de hand 
van de ‘Leefstijlensegmentatie van de RECRON Innovatie Campagne’2 een analyse gemaakt met 
betrekking tot de vraag naar en het aanbod van recreatieve voorzieningen in de gemeente. Uit deze 
analyse komt naar voren dat de recreatieondernemers in onze gemeente vooral moeten inzetten op de 
doelgroepen ‘creatief en inspirerend rood’3, ‘uitbundig geel’4 en ‘ingetogen aqua’5. De ‘Recreantenatlas 
Drenthe’ geeft concrete aanbevelingen voor de communicatie-uitingen aan deze doelgroepen. Voor het 
oppakken en uitwerken van deze aanbevelingen is een organisatie van voldoende schaalomvang nodig, 
die pro-actief en voortvarend de  recreatie-ondernemers hierbij ondersteunt.  
 
Behoefte aan samenwerken 
In de praktijk blijkt dat het ontwikkelen van gezamenlijke producten en arrangementen een lastige 
opgave is voor ondernemers. Als gemeente willen we een regierol vervullen om deze gewenste 
samenwerking wel van de grond te krijgen en om ervoor zorgen dat alle organisaties die actief zijn 
binnen de vrijetijdssector hun krachten bundelen ter versterking van het toeristisch product. Hierdoor 
wordt de aantrekkingskracht van het aanbod in de gemeente en in de regio Kop van Drenthe op 
toeristen en recreanten versterkt.  

                                                 
2 http://www.recron.nl/recroninnovatiecampagne 
3 Creatief op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen. Bewegen zich graag buiten de gebaande paden. Vaak hoog 
opgeleid, maar door het grote aandeel jongeren nog niet altijd een hoog inkomen. Recreatie betekent naast sportiviteit en 
ontspanning ook het zoeken naar vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere culturen.   
4 Echte levensgenieters. Houden van samen met anderen actief en sportief recreëren. Vaak jonge gezinnen. Zoeken graag de 
gezellige drukte op, recreëren is lekker eten, genieten en leuke dingen doen. Beschikken over iets meer budget dan 
gemiddeld.  
5 Rustige, geïnteresseerde recreanten. Zoeken inspirerende activiteiten. Gaan vaak samen met hun partner op stap. 
Waarderen sportieve en culturele mogelijkheden. Willen meedoen met de maatschappij en alle veranderingen die zij daarin 
zien.   
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Voor het bereiken van een goed resultaat moet de samenwerking niet beperkt blijven tot 
recreatieondernemers. In een later stadium kunnen ondernemers in de cultuursector, 
natuurorganisaties, de horeca en detailhandel zich aansluiten om mee te profiteren. 
 
1.4. Uitgangspunten  
Een belangrijk onderdeel van het versterken van de vrijetijdseconomie is het verstrekken van informatie 
over het aanbod van dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen en over de natuur, cultuur en historie 
van de gemeente. Dit met het doel dat het gebruik van de accommodaties en attracties toeneemt en de 
lokale economie in algemene zin profiteert van de komst van toeristen en recreanten.  
 
Voor het verstrekken van informatie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

- ondernemers in de vrijetijdssector zijn zelf het beste in staat het toeristisch product onder de 
aandacht te brengen; 

- ondernemers in de vrijetijdssector werken samen, promoten elkaars product en verzorgen 
arrangementen (productontwikkeling); 

- Recreatiebeleid stopt niet bij de gemeentegrens;  
- een zo’n breed mogelijk bereik, waarbij digitalisering als uitgangspunt wordt genomen.  

 
1.5. Missie en visie 
Op basis van bovenstaande onderzoeken, recreatieavonden en uitgangspunten worden de volgende 
missie en visie op promotie, marketing en informatievoorziening aan toeristen en recreanten 
voorgesteld: 
 
Missie: 
‘Het is aantrekkelijk om in Tynaarlo te verblijven, te recreëren en te ondernemen en (potentiële) 
bezoekers kunnen op eenvoudige wijze informatie vergaren over het toeristisch product’.  
 
Visie: 
‘‘Winst’ voor de recreant en de ondernemer’. 
Wij zetten in op versterking van zowel de land- als de waterrecreatie. De gemeente spant zich daarbij in 
om (1) in het belang van recreatie en toerisme de basisinfrastructuur, zoals paden, vaarwegen, 
parkeermogelijkheden en sanitaire voorzieningen te versterken, binnen de mogelijkheden die zij heeft. 
Daarnaast faciliteert zij ondernemers zodanig, dat bezoekers geneigd zijn tot herhalingsbezoek, 
verlenging van het bezoek en mond op mond reclame. 
 
Dat doet zij door (2) enerzijds de informatievoorziening in de ruimste zin des woords aan (potentiële) 
bezoekers optimaal in te richten en te organiseren en (3) anderzijds ondernemers te helpen bij het 
vormgeven van innovatie en arrangementen. Door het actief promoten van het aanbod en het stimuleren 
van onderlinge samenwerking zoals innovatie van het aanbod en het uitwerken van arrangementen kan 
de vrijetijdssector verder doorgroeien tot één van de belangrijkste economische sectoren van de 
gemeente Tynaarlo.    
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1.6. Strategie 
Nadat een missie en visie zijn vastgesteld is het belangrijk dat er activiteiten komen en acties worden 
benoemd om de gestelde doelen te bereiken. Hiervoor is onderstaande strategie van belang. In het 
volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de betrokken partijen.  
 
Hoe bereiken we onze doelen? 
 
Algemeen 

- We zijn als gemeente duidelijk, kaderstellend en voeren regie; 
- We monitoren de effecten van het gevoerde beleid en waar nodig passen we het beleid aan. 

 
1. Basisinfrastructuur op orde 

- Investeringen in de openbare ruimte dragen bij aan het verbeteren van de 
recreatiemogelijkheden in de gemeente. 

 
2. Adequate informatievoorziening 

- We borgen het verder doorontwikkelen van een adequate digitale informatievoorziening, in 
aanvulling op de bestaande fysieke infrastructuur van de TIP’s en TIF’s; 

 
3. Stimuleren en faciliteren innovatie toeristisch product 

- Stimuleren dat de partijen die zich bezig houden met het vermarkten en promoten van het 
toeristisch product elkaar kennen en goed samenwerken. 

- Stimuleren van professionalisering en kwaliteitsverbeteringen van het toeristisch product.   
- Samenwerken met ondernemers, organisaties en de andere gemeenten in de regio Kop van 

Drenthe. 
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2. Organisaties  
In Drenthe en binnen de regio Groningen-Assen zijn verschillende organisaties actief om er voor te 
zorgen dat de vrijetijdssector onder de aandacht wordt gebracht van potentiële bezoekers. De inzet en 
het enthousiasme van deze organisaties zijn van grote toegevoegde waarde. Door de veelheid aan 
organisaties schuilt er echter ook het gevaar in dat de effectiviteit van de inzet verloren gaat. Voorkomen 
moet worden dat organisaties langs elkaar heen werken of dingen dubbel doen.  
 
Voor het uitvoeren van onze strategie en het bereiken van de doelen, is het belangrijk dat we als 
gemeente regie voeren. Dit geldt in de eerste plaats voor de organisaties die we subsidiëren. Hiernaast 
streven we ernaar dat alle organisaties die zich bezighouden binnen de vrijetijdssector van Tynaarlo 
werkzaamheden en projecten op elkaar afstemmen. Hieronder volgt een opsomming van de meest in het 
oog springende organisaties.   
 
2.1. Recreatieschap Drenthe  
Het Recreatieschap Drenthe is een gemeentelijk samenwerkingsverband op het gebied van recreatie en 
toerisme in de provincie Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf (Frl). In 1974 zijn in de provincie 
Drenthe drie Recreatieschappen gevormd, die in 1998 tot één Recreatieschap Drenthe zijn gefuseerd. In 
2007 is ook de Friese gemeente Ooststellingwerf bij het Recreatieschap Drenthe aangesloten.  
Er werken bij het Recreatieschap Drenthe in totaal 9 mensen, waarvan een belangrijk deel in parttime 
verband (effectief 6,7 fte). Om toch de grote hoeveelheid projecten te kunnen uitvoeren wordt veelal 
gebruik gemaakt van projectcoördinatoren. Het Recreatieschap ondersteunt de aangesloten gemeenten 
bij het vormen en uitvoeren van beleid en verzocht lobbyactiviteiten naar bijvoorbeeld de provincie 
Drenthe en de Rijksoverheid. Ook ieder jaar organiseert het Recreatieschap een congres voor de 
ondernemers in de vrijetijdssector.  
 
2.2. Marketing Drenthe  
Marketing Drenthe is verantwoordelijk voor het verbeteren van het imago van Drenthe op het gebied 
van toerisme, wonen en werken, met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de economische 
ontwikkeling binnen deze sectoren. De kernwaarden van Drenthe: rust, ruimte en oorspronkelijkheid 
worden ‘toekomstgericht’ gemaakt, om Drenthe te positioneren als vitale en dynamische provincie.  
Marketing Drenthe vermarkt de gehele provincie Drenthe. Voor de herkenbaarheid in de 
informatievoorziening over lokale recreatiebedrijven, dagattracties en evenementen is het van belang 
mee te liften op deze promotieactiviteiten.   
 
2.3. Tourist Info Drenthe en Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe   
Tourist Info Drenthe valt onder de Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe, een privaatrechtelijke 
dochter van het Recreatieschap Drenthe. De directeur van Recreatieschap Drenthe is bestuurder van de 
stichting. De stichting heeft haar organisatie geëvalueerd en een notitie opgeleverd.  In deze notitie is 
een toekomstvisie opgenomen, die samengevat als volgt luidt: 
 
‘Van vrijblijvendheid naar kwaliteit en commitment. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de toeristische 
informatievoorziening. Gemeenten maken eigen keuzes wat betreft de organisatiestructuur, het aantal 
informatiepunten en folderpunten, openingstijden of medewerkers. Naast deze gemeentelijke punten is er de 
overkoepelende organisatie Tourist Info Drenthe.’  
 
Tourist Info Drenthe is ondersteunend, zonder dwingende of sturende positie. Ze draagt zorg voor 
uniformiteit in de uitstraling van de informatiepunten en faciliteert en ondersteunt deze waar gewenst. 
Verder onderhoudt Tourist Info Drenthe samen met Marketing Drenthe het provinciaal toeristische 
internetplatform Drenthe.nl en worden diverse informatiegidsen gecoproduceerd. Dit alles in de door 
Marketing Drenthe ontwikkelde ‘Drenthe stijl’.  
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Kwaliteitsvisie 
In de afgelopen 2 jaar heeft Tourist Info Drenthe een eigen huisstijl ontwikkeld. De lokale 
informatiepunten worden verzocht zich aan deze huisstijl te conformeren. Om verdere uniformiteit, 
herkenbaarheid en ook de kwaliteit van de informatiepunten en folderpunten te bevorderen is een 
kwaliteitsvisie ontwikkeld. Deze visie is als ‘dwingend’ advies bedoeld voor de verdere ontwikkeling van 
de TIP’s en TIF’s.6  
 

 
 
2. 3.1. Tourist Info Punten (TIP’s) en Tourist Info Folderpunten (TIF’s) 
Tourist Info Drenthe ondersteunt de TIP’s en de TIF’s in Drenthe, waaronder de TIP’s in 
Eelde/Paterswolde en Vries en de folderpunten  in Tynaarlo, Vriezerbrug en de bibliotheek in 
Zuidlaren. Voor het versterken van dit onderdeel van het beleid wordt aan de recreatiebedrijven in de 
gemeente aangeboden een Tourist Info Folderpunt in het bedrijf in te richten. Twee ondernemers 
hebben al aangegeven voor een folderpunt te voelen, ook als er geen subsidie tegenoverstaat. Het is de 
bedoeling dat voor 1 april 2013 in ieder geval tien extra TIF’s zijn ingericht. De rest volgt later in 
overleg met Stichting Kop van Drenthe.  
 
2.4. Internetplatform Drenthe 
Marketing Drenthe en Biblionet Drenthe7 zijn verantwoordelijk voor het Internetplatform Drenthe. Dit 
platform vormt de basis voor de centrale internetcommunicatie betreffende toerisme, recreatie en 
cultuur. Hiervoor is een stichting opgericht: ‘Drents Internetplatform’.  
Onderdeel van het platform is de database toeristisch Drenthe. Opname in deze database is voor 
ondernemers en organisatoren van evenementen toegankelijk. De gegevens worden gebruikt voor 
promotionele doeleinden, bijvoorbeeld op de website Drenthe.nl en de Drenthe.nl app.    
 
2.5. Regiocoördinatie Noord-West Drenthe 
In 2010 is door de provincie Drenthe een regiocoördinator Noordwest-Drenthe aangesteld. Deze 
regiocoördinator had tot taak om innovatieve producten te ontwikkelen in samenwerking met en voor 
ondernemers. Besloten is dat het samenwerkingsverband tussen organisaties in de gemeente 
Noordenveld kan dienen als groeimodel voor een samenwerkingsverband voor ondernemers in het 
gehele gebied Noordwest-Drenthe8. Uit deze samenwerking is het initiatief ontstaan voor het oprichten 
van de Stichting Kop van Drenthe. De subsidie voor de regiocoördinator is gestopt per 1 januari 2013.  
De inzet voor het overleg met de Stichting Kop van Drenthe is dat er een gekwalificeerde beroepskracht 
wordt aangetrokken, die de markt actief benadert en stimuleert dat het toeristisch product verder 
ontwikkeld wordt.    

                                                 
6 Toerist Info Drenthe maakt een onderscheid tussen Tourist Infopunten en Tourist folderpunten. Een Tourist Infopunt (TIP) 
is een compleet kantoor met een uitgebreid aanbod aan folders, kaarten en routes. Een folderpunt is een plek waar men een 
basisverzameling aan folders, kaarten en routes kan vinden. Eventueel kan men hier terecht voor eenvoudige vragen over de 
directe omgeving. Folderpunten zijn gesitueerd bij ondernemers, attracties, musea en bibliotheken. 
7 Biblionet Drenthe is de serviceorganisatie voor het Drents Netwerk Bibliotheken. Voor dit netwerk van ruim 40 
bibliotheken verzorgt Biblionet Drenthe de beleidsmatige ondersteuning en voert diverse backoffice-diensten uit.  
8 De regio Noordwest-Drenthe beslaat de gemeente Noordenveld, de gemeente Tynaarlo tot aan de A28 en een deel van de 
gemeente Assen.  
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2.6. Stichting Kop van Drenthe  
Vanuit de gedachte dat het goed is de krachten van organisaties die actief zijn binnen de vrijetijdssector 
te bundelen is de stichting Kop van Drenthe opgericht.  
 
De missie van de stichting is het verhogen van de aantrekkelijkheid van de Kop van Drenthe op het 
gebied van recreatie en toerisme, waardoor het aantal toeristische en recreatieve bezoeken toeneemt en 
de bestedingen en daarmee de werkgelegenheid binnen de sector stijgen. Dit sluit uitstekend aan bij de 
missie die in deze notitie geformuleerd is.  
 
De stichting heeft zich ten doel gesteld ‘zorg te dragen voor een adequate informatievoorziening, de 
ontwikkeling en promotie van recreatie en toerisme in de Kop van Drenthe en haar directe omgeving, 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk 
kan zijn’, alles in de ruimste zin des woords.  
 
Dit doet zij door: 

- het in stand houden van adequate informatievoorziening; 
- het met diensten ondersteunen van bij de stichting aangesloten ondernemers; 
- het ontwikkelen van marketing en promotieactiviteiten in de meest ruime zin; 
- het ontwikkelen van producten; 
- kwaliteitsbevordering van accommodaties en activiteiten; 
- initiëren en ondersteunen van projecten; 
- de digitale informatievoorziening beheren en doorontwikkelen gebruikmakend van actuele 

technische ontwikkelingen; 
- de verantwoordelijkheid / subsidiering van de TIP’s in Eelde en Vries over te nemen en de 

gemeente te adviseren over de toekomst van de TIP’s. Naast de Tourist Info Punten en 
folderpunten in de gemeente Tynaarlo verzorgt de stichting taken voor Tourist Info in de 
bibliotheek in Norg, Tourist Info in museum Kinderwereld in Roden, Tourist Info in 
Veenhuizen en het folderpunt in de bibliotheek van Peize.   

 
Ondernemers kunnen deelnemen aan de stichting door middel van een bijdrage. De stichting bestaat uit 
een bestuur, Raad van Advies en een Deelnemersraad. De bestuursleden worden benoemd door de 
deelnemersraad. In het bestuur is plaats voor leden die zijn afgevaardigd door de deelnemende 
gemeenten. De overige bestuursleden worden afgevaardigd door: 

- het Platform van Recreatieondernemers uit Noordenveld.  
- de ‘Stichting Veenhuizen Cultuur Toerisme’ 
- De Raad van Advies 
- De Deelnemersraad 
 

Na aansluiting bij de Stichting Kop van Drenthe zal het bestuur uitgebreid moeten worden met leden die 
een directe link met de vrijetijdssector in Tynaarlo hebben. Ook zal de stichting een activiteitenplan 
voor 2014 moeten opstellen waarin de toegevoegde waarde van de stichting onderbouwd wordt. De 
uiteindelijke subsidie die aan de Stichting Kop van Drenthe wordt toegekend is mede afhankelijk van de 
aard van de activiteiten in het nog op te leveren plan.  
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2.7. Overzicht taken per organisatie  
 
 Tourist 

Info 
Punt 

Tourist 
Info 
Folderpunt 

Tourist 
Info 
Drenthe 

Stichting 
‘Kop van 
Drenthe’ 

Internet- 
platform  
Drenthe 

Regio 
coördinatie 

Recreatie- 
schap  
Drenthe 

Marketing 
Drenthe 

Fysiek klantcontact en folders X X       
Digitale informatievoorziening X X  X X   X 
Productontwikkeling / 
ondersteunen ondernemers X  X X  X   
Drenthebrede 
promotie   X     X 
Initiëren en uitvoeren van projecten   X X  X   
Beleidsontwikkeling     X  X X  
Kwaliteitsbevordering 
 
 

  X X  X  X 

Data beheer       X    
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3. Planning  
 
Strategie  Onderwerp  Wanneer Wie 
We zijn duidelijk,  
kaderstellend en voeren 
regie  
 

Actieplan Recreatie en 
Toerisme  
Subsidie voor Tourist Info 
Drenthe en Stichting Kop van 
Drenthe vanaf 2014 
structureel in de 
gemeentelijke begroting 
opnemen.  

2013 Gemeente  

We stimuleren dat de 
partijen die zich bezig 
houden met het vermarkten 
en promoten van het 
toeristisch product elkaar 
kennen en goed 
samenwerken 
 

Regievoeren 
 

Langlopend Gemeente 

Idem Bestuursvergaderingen en 
ambtelijke overleggen (o.a. 
AORTA) 

Langlopend Portefeuillehouder en 
ambtelijke ondersteuning 

Idem  Gesprek aangaan met Tourist 
Info Drenthe over het 
inrichten van Tourist Info 
Folderpunten in - eerste 
instantie 10 - 
recreatiebedrijven, musea, 
winkels ed in de gemeente. 
 

Voor 1 april 2013 10 
folderpunten 

Portefeuillehouder 
(ambtelijke ondersteuning)  

Stimuleren van 
professionalisering en 
kwaliteitsverbetering van 
het toeristisch product 

Aansluiten Stichting Kop van 
Drenthe 
Bestemmingsplannen 
Vergunningen 

 Stichting Kop van Drenthe  
Gemeente 

Investeringen in de openbare 
ruimte dragen bij aan het 
verbeteren van de 
recreatiemogelijkheden in 
de gemeente 
 

Paden, vaarwegen, 
parkeermogelijkheden en 
sanitaire voorzieningen 

Langlopend  Alle partijen 
(gemeentewerken) 

Samenwerken met 
ondernemers, organisaties 
en de andere gemeenten in 
de Regio Kop van Drenthe  

Gesprek aangaan met bestuur 
Stichting Kop van Drenthe 
voor haar Activiteitenplan 
voor 2014. 
Aanstellen beroepskracht  
 

2013 Portefeuillehouder  

We monitoren de effecten 
van het gevoerde beleid en 
waar nodig passen we het 
beleid aan 
 

Evaluatie 2015 voor het eerst  Gemeente 
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4. Financiën 
  
4.1. Financiële bijdrage tot 2013 
Tot 2013 werd uitgegaan van de volgende bijdragen voor de promotie van het toeristisch product: 
Stichting Tourist Info Drenthe 6.566 (excl. BTW) 
TIP Zuidlaren, € 1.500 per maand 18.000 
TIP Eelde-Paterswolde, € 900 per maand 10.800 
TIP Vries, € 600 per maand 7.200 
 _____ 
Totaal 42.566 
 
Dit bedrag, afgerond € 42.500, is incidenteel gedekt uit de Argi. 
 
Samenhangend met de in deze notitie verwoorde missie en visie willen we de middelen anders inzetten. 
Dit wordt hierna nader toegelicht. 
 
4.2. Bijdrage Tourist Info Drenthe en Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe  
Bij de oprichting van Tourist Info Drenthe is voor de jaren 2009 en 2010 gekozen voor incidentele 
financiering door de gemeenten. De 13 betrokken gemeenten (de 12 Drentse gemeenten en de 
gemeente Ooststellingwerf) hebben in 2010 aangegeven dat het uitgangspunt is om de financiering ook 
na deze periode van 2 jaar te continueren. Aan de hand van evaluaties moest wel de toegevoegde waarde 
van Tourist Info Drenthe aangetoond worden. De evaluatie van de stichting uit november 2011 gaat uit 
van deze toegevoegde waarde. De organisatie voldoet, zo blijkt uit de evaluatie qua omvang en opzet aan 
haar taken. 
 
Geconcludeerd wordt dat Tourist Info Drenthe geresulteerd heeft in meerwaarde en er sprake is van een 
efficiënt functionerende Drenthe-brede organisatie. Aan de deelnemende gemeenten wordt daarom 
gevraagd om de bijdrage aan Tourist Info structureel te maken. Voor Tynaarlo gaat het om een bedrag 
van € 6.566 per jaar.  
 
4.3. Subsidie Tourist Info Punten en Tourist Info Folderpunten 
De TIP Zuidlaren is zoals in deze notitie is beschreven, komen te vervallen en voorlopig vervangen door 
een folderpunt in de bibliotheek. Behalve eenmalige inrichtingskosten wordt aan de bibliotheek geen 
gemeentelijke subsidie verstrekt voor de exploitatie van het folderpunt. Verder zijn wij voornemens de 
subsidies van de TIP’s in Eelde en Vries met ingang van 1 juli 2013 te halveren. 
 
De subsidie voor 2013 wordt dan: 
TIP Zuidlaren, nihil - 
TIP Eelde-Paterswolde, 1/1 – 30/6/2013 € 900 per maand, daarna € 450 per maand 8.100 
TIP Vries, 1/1 – 30/6/2013 € 600 per maand, daarna € 300 per maand 5.400 
 _____ 
 13.500 
 
Vanaf 2014 bedraagt de subsidie: 
TIP Zuidlaren, nihil - 
TIP Eelde-Paterswolde, € 450 per maand 5.400 
TIP Vries, € 300 per maand 3.600 
 _____ 
 9.000 
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 Argumenten hiervoor zijn: 
- een deel van de toeristische informatieverstrekking zal vanuit Stichting Kop van Drenthe worden 
verzorgd (vooral het digitale deel hierin); 

- de rol van de TIP’s wordt kleiner en is meer als basisvoorziening te beschouwen. Het accent zal meer 
en meer gaan richting digitale informatievoorziening; 

- het bijhouden van de website van het totale recreatieve aanbod binnen de gemeente (en het gebied van 
Kop van Drenthe) op het gebied van (niet limitatief) verblijfsaccommodaties, musea, attracties, 
bezienswaardigheden, restaurants, uitgaansgelegenheden, recreatievoorzieningen, winkels e.d. wordt 
belegd bij Stichting Kop van Drenthe; 

- het contact onderhouden met en faciliteren van ondernemers wordt eveneens (grotendeels) bij 
Stichting Kop van Drenthe belegd. 

 
De subsidiering van de TIP’s wordt overgedragen aan de stichting Kop van Drenthe omdat de stichting 
verantwoordelijk wordt voor een adequate informatievoorziening. Het is aan de stichting te 
onderzoeken of de wijze waarop de TIP’s nu functioneren een bijdrage levert aan een adequate 
informatievoorziening en hoe zij de beschikbare middelen het beste kunnen inzetten.  
In 2013 ontvangen de TIP’s nog een bijdrage van de gemeente. Vanaf 2014 wordt dit overgenomen 
door de Stichting Kop van Drenthe.  
 
Tourist Info Folderpunten ontvangen geen structurele subsidie.  
 
4.4. Bijdrage Stichting Kop van Drenthe 
Het voorstel van de stichting is dat zij 10% ontvangen van de gemeentelijke toeristenbelasting (op basis 
van het aantal overnachtingen), aangevuld met een bijdrage voor de subsidiering van de Tourist Info 
Punten (TIP’s) in Eelde en Vries. De stichting moet een activiteitenplan voor 2014 opstellen waarin de 
toegevoegde waarde van de stichting onderbouwd wordt. De uiteindelijke subsidie die aan de Stichting 
Kop van Drenthe wordt toegekend is mede afhankelijk van de aard van de activiteiten in het nog op te 
leveren plan.  
 
4.5. Samenvatting en dekking  
Voor 2013 zijn de volgende middelen benodigd: 
Stichting Tourist Info Drenthe 6.566 
TIP’s 13.500 
 ______ 
 20.066 
Eenmalige kosten: 
Inrichten Tourist Info Punten   4.000 
 
Voor 2014 zijn de volgende middelen benodigd: 
Stichting Tourist Info Drenthe 6.566 
TIP’s (via Stichting Kop van Drenthe) 9.000 
Stichting Kop van Drenthe 23.000 
 ______ 
 38.566 
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De voor 2013 benodigde middelen zijn als gesteld incidenteel uit de Argi gedekt. Hiervoor is € 35.000 
opgenomen, waarvan zo’n € 10.000 vrij kan vallen of kan worden ingezet voor het versterken van het 
toeristisch informatiebeleid. De bijdrage vanaf 2014 zal structureel gedekt moeten worden uit nieuwe 
beleidsgelden. In totaal gaat het om een bedrag van € 38.566 structureel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


