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Verslag van de vergadering : Algemeen Bestuur 
Plaats  : Westerbergen te Echten 
Datum  : 2 juli 2014 
 
Aanwezig : E. van Oosterhout (voorzitter – AA en Hunze), R. Wiersema (Assen), 

M. Out (Borger-Odoorn), J. Zwiers (Coevorden), J. ten Kate (De 
Wolden), B.D. Wilms (Emmen), E. Giethoorn (Hoogeveen), G.J. Bent 
(Midden-Drenthe), H. Kosters (vervanger R.J. Auwema – 
Noordenveld), J.H. Veenhouwer (Ooststellingwerf), K. Smidt 
(Westerveld), B. Jenster (Staatsbosbeheer) en H. Hartog 
(Recreatieschap Drenthe) 

 
Afwezig : H. ten Hulscher (Meppel) en N. Hofstra (Tynaarlo) 
 
 

 
1. Opening 

De heer E. van Oosterhout (Aa en Hunze) heet als voorzitter een ieder welkom. 
 
2. Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 16 april 2014 

Zonder op en/of aanmerkingen wordt dit verslag voor kennisgeving aangenomen. 
 
3. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 21 mei 2014 

Het verslag wordt verder zonder op en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 
4. Kennismaking Gastvrij Drenthe – inleiding de heer A. Oosterhoff 

De heer Oosterhoff geeft een toelichting op de organisatie Gastvrij Drenthe. Het betreft hier een 
samenwerkingsverband van Recron Drenthe, Koninklijk Horeca afdeling Drenthe, VNO/NCM en 
MKB. Binnen deze samenwerking proberen de diverse partijen hun plannen en projecten af te 
stemmen. Gastvrij Drenthe fungeert hierdoor als overlegpunt voor de gemeenten en andere 
instanties. Jaarlijks wordt door het Recreatieschap Drenthe samen met Gastvrij Drenthe het 
recreatiecongres georganiseerd, terwijl tevens het Recreatie Expertteam een gezamenlijk project 
is. 
 

5. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Bestuursexcursie 24 september 2014 – de heer Hartog roept de bestuurders op deel te nemen. 

Tevens zal de uitnodiging verzonden worden aan de griffies van de gemeenteraden voor 
deelname van raadsleden. 

b. Recreatiesociëteit – de heer Hartog wijst op de recreatiesociëteit (www.recreatiesocieteit.nl). 
c. Aanlegverordening provincie Drenthe – de heer Hartog deelt mee dat door de provincie wordt 

gewerkt aan nader beleid rond het aanleggen van boten in de Drentse kanalen, eventuele 
liggelden enz. Hij verwacht, dat de provincie hiermee op korte termijn richting de gemeenten ca. 
zal komen. 

d. Leden Algemeen Bestuur – de leden hebben bij de stukken van deze vergadering een overzicht 
ontvangen van de AB-leden en hun contactgegevens. 

e. Toeristenbelasting – bij de vergaderstukken zit een overzicht van de huidige tarieven 
toeristenbelasting. Algemeen wordt door de leden aangegeven dat een handreiking van het 
Recreatieschap Drenthe rond de hoogte zeker gewenst is.  
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Veel gemeenten zitten nog steeds binnen de richtingslijn van het Recreatieschap Drenthe van  
€ 1,- tot € 1,10 maar inmiddels liggen er plannen voor 2015 en verder om tot volgende 
verhogingen te komen. Een voorstel met daarin een bandbreedte zou op prijs worden gesteld. 
Tevens zou een voorstel over tariefdifferentiatie in het Algemeen Bestuur aan de orde dienen te 
komen. 
Gehoord de discussie wordt besloten om het Recreatieschap Drenthe te verzoeken te komen tot 
een advies richting de toeristenbelasting en de tariefdifferentiatie. Hierbij wordt een actieve rol 
toegedeeld aan het AORTA. 

f. Tourist Info Drenthe – opzet kantoren – de heer Hartog deelt mee dat binnen Tourist Info Drenthe 
er de gedachte is om tot een discussie rond de aard van informatieverstrekking door de lokale 
kantoren te komen, met als aanzet het beperken van de Tourist Info kantoren tot een 5 tot 
maximaal 10 locaties die professioneel zijn opgezet. 
Het bestuur kan zich in de basisredenatie van een dergelijke professionaliseringsslag vinden. Wel 
zal rekening dienen te worden gehouden met de lokale diversiteit. Het bestuur wacht de uitkomst 
van de discussie met de toeristische ambtenaren op dit punt met grote belangstelling af. 

g. Datum extra Algemeen Bestuur – 8 oktober a.s. – locatie – ergens in Emmen (nog nader te 
bepalen in overleg met de gemeente). 

h. Recreatie Expertteam – de heer Hartog deelt mee dat het project Recreatie Expertteam zeer goed 
loopt. Inmiddels hebben 12 bedrijven ondersteuning gevraagd. Binnen het project was rekening 
gehouden met een dergelijk aantal bedrijven over een periode van 2 jaar. Op korte termijn zal 
overleg plaatsvinden met de provincie over mogelijke opschaling van het project en de 
continuïteit. 

i. Projectontwikkeling Interreg V – door het Recreatieschap Drenthe wordt geparticipeerd in het 
overleg rond mogelijk te ontwikkelen projecten voor subsidie in het kader van Interreg V. Het 
overleg wordt gevormd door OstFriesland, Emsland, Groningen, Fryslân en Drenthe (het 
Recreatieschap Drenthe). Naar verwachting zullen medio 2014 de conceptvoorstellen gereed zijn. 

j. Naaktrecreatie – de heer Van Oosterhout doet mededeling van een overleg dat hij heeft gehad 
met de Federatie voor Naturisme. Vanuit die organisatie wordt dringend gezocht naar mogelijke 
terreinen die gebruikt zouden kunnen worden voor naaktrecreatie in Drenthe. Hij geeft aan dat hij 
de brief die hij hierover als Aa en Hunze heeft gehad zal doorzenden aan de andere gemeenten. 
Hierbij verzoekt hij om een en ander positief te bezien. 

k. Fietspadenbudget – op vragen hierover deelt de voorzitter mee dat door de gedeputeerde Brink 
gelden beschikbaar zijn gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van de Drentse Fietspaden. 
Er vindt op dit moment overleg plaats over de afstemming van taken tussen Recreatieschap 
Drenthe en de provincie bij de besteding hiervan. Naar verwachting zal eind augustus hierover 
nadere info naar de gemeenten komen. 
 

6. Jaarrekening 2013 Recreatieschap Drenthe 
Door de heer Zwiers (Coevorden) en de heer Wilms (Emmen) worden richting de directeur 
complimenten gemaakt over het in 2013 gevoerde beleid. Zondermeer is men tevreden over de 
opzet en inzet van het Recreatieschap Drenthe. Deze tevredenheid wordt unaniem door de 
overige leden onderschreven. 
Door de heer Wilms wordt ten aanzien van de jaarrekening gevraagd of het in de toekomst 
mogelijk is om bij het overzicht van de diverse projecten meer inzicht te geven over aard/opzet en 
inhoud van de projecten. De heer Hartog zegt dit toe. 
Zonder verdere op- en/of aanmerkingen wordt vervolgens de jaarrekening 2013 vastgesteld. 
 

7. Begroting 2015 Recreatieschap Drenthe 
De heer Smidt (Westerveld) geeft aan in te kunnen stemmen met de begroting. Wel vraagt hij om 
ten aanzien van de post detachering een betere aansluiting te maken bij de jaarrekening. Nu is dit 
moeilijk vergelijkbaar.  
De heer Kosters (Noordenveld) merkt op dat naar nu blijkt het Recreatieschap Drenthe nog 
onroerend goed bezit in Emmen. Hij vraagt zich af of dit een goede zaak is. De voorzitter 
antwoordt dat het hier om de ondergrond gaat van het regionale geluidssportcentrum aan de 
Pottendijk te Emmen. Het Recreatieschap Drenthe probeert deze grond al circa 5 jaar te verkopen 
aan de gemeente Emmen. Hij vraagt dan ook de heer Wilms om dit nog een keer in overweging 
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te nemen. Het hebben van deze grond past niet binnen de taak en plaats van het Recreatieschap 
Drenthe. De heer Wilms (Emmen) zal deze vraag meenemen binnen de gemeente. 
De heer Wiersema (Assen) spreekt zijn waardering uit voor de kostenbeperkte opzet van het 
Recreatieschap Drenthe. De raad van de gemeente Assen is zeker positief over deze organisatie. 
Zonder verdere op en/of aanmerkingen wordt de begroting 2015 vastgesteld. 
 

8. Meningsvorming Jaarrekening 2013 en begroting 2015 – stichting Recreatievoorzieningen 
Drenthe/Tourist Info Drenthe. 
Geen der aanwezigen heeft op en/of aanmerkingen terzake deze stukken. 
 

9. Besluitvorming mogelijke bijdrage in bezuinigingen beheer recreatieve voorzieningen 
Staatsbosbeheer. 
Voor dit onderwerp is aanwezig de heer B. Jenster – Staatsbosbeheer. 
Door de voorzitter wordt geconstateerd, dat uit een vooronderzoek is gebleken, dat er binnen de 
gemeenten nog veel vragen leven over de nu gedachte financiële bijdrage aan Staatsbosbeheer. 
Besloten wordt dan ook het nu voorliggende voorstel van Staatsbosbeheer niet in stemming te 
brengen, maar eerst de nu nog levende vragen te inventariseren. Vervolgens zal in de volgende 
vergadering van het Algemeen Bestuur tot besluitvorming worden gekomen. (8 oktober a.s.) 
 
Alom wordt het nu voorliggende voorstel als weinig concreet aangeduid. Het merendeel van de 
sprekers heeft het gevoel, dat er sprake is van een z.g. zwart-gat financiering. Geld in de pot, 
maar wat er mee gebeurd is onduidelijk. Vanuit een groot aantal portefeuillehouders wordt 
betreurd, dat de eerder gedachte directe betrokkenheid van het Recreatieschap Drenthe is 
tegengehouden door Staatsbosbeheer. Een directe betrokkenheid van het Recreatieschap 
Drenthe bij de nu te onderhouden voorzieningen was beter te beargumenteren geweest binnen de 
gemeenten, zo menen de heren Giethoorn (Hoogeveen), Out (Borger-Odoorn) en Kosters 
(Noordenveld). 
 
Van belang is – zo stellen de heer Smidt (Westerveld) en de heer Ten Kate (De Wolden) – dat 
toch gezocht wordt naar een mogelijkheid voor  een directe betrokkenheid van het 
Recreatieschap Drenthe bij de uitvoering van met name het onderhoud van fietspaden. Dit zou 
zeker mogelijk moeten zijn – ook met het behoud van het eigendom van de fietspaden bij 
Staatsbosbeheer. Hierdoor ontstaat voor de gemeenten een garantie op een goede besteding van 
de financiële middelen. 
 
Onduidelijk is ook welke eigen bezuinigingen Staatsbosbeheer in Drenthe toepast binnen de nu 
aanwezige financiële kaders. Het kan en mag niet zo zijn – zo stelt de heer Zwiers (Coevorden) 
dat met gemeentelijk geld bezuinigingen op personeel ongedaan worden gemaakt, terwijl 
gemeenten zelf ook intensief in personeelskosten moeten snijden. Duidelijkheid is dan ook 
gewenst. Voorts is niet bekend of en zo ja op welke wijze sprake is van betrokkenheid van 
bijvoorbeeld werkvoorzieningsschappen. De gemeentelijke uitvoering binnen de komende 
participatiewetgeving zou in dit kader prima kunnen worden gekoppeld, aldus de heer Wiersema 
(Assen), de heer Bent (Midden-Drenthe) en de heer Wilms (Emmen). 
De heer Wilms (Emmen) vraagt nog naar de ontwikkelingen rond dit thema in de rest van 
Nederland. De heer Jenster (Staatsbosbeheer) geeft aan dat Drenthe op dit moment de koploper 
is bij de nu voorliggende uitwerking. In de overige delen van Nederland wordt de uitwerking in 
Drenthe dan ook met grote belangstelling gevolgd. 
 
De voorzitter stelt vast dat er geen directe afwijzing is, maar dat een mogelijke bijdrage zeker 
afhangt van de nadere onderbouwing van Staatsbosbeheer van de nu voorliggende voorstellen. 
Gelet op de ingang van de bezuinigingen (1 januari 2014) is er sprake van enige urgentie. 
De voorzitter merkt dan ook op dat het goed is om in eerste instantie te bezien of een regeling 
getroffen kan worden voor 2015. In de dan lopende periode kan dan nader worden bezien of en 
zo ja op welke wijze doorgegaan kan worden met financiële participatie. Hij verzoekt 
Staatsbosbeheer dan ook om voor 1 september a.s. te komen met een nader uitgewerkt voorstel. 
Dit kan dan op 2 september worden behandeld in het AORTA en op 17 september in het 
Dagelijks Bestuur, waarna de AB leden op 8 oktober hierover kunnen besluiten. 
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10. Rondvraag 

Geen der aanwezigen heeft iets voor de rondvraag. 
 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn inbreng. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 oktober 2014. 
 
 
Voorzitter       Secretaris 
E. van Oosterhout      R. Maréchal 
 
 
 
 
 
------------------------      ------------------------- 


