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Verslag van de vergadering : Algemeen Bestuur 
Plaats  : Restaurant ’t Hemelriek te Gasselte 
Datum  : 29 juni 2016 
 
Aanwezig:  J. Zwiers (Coevorden), A. Trip (Borger-Odoorn),  E. Giethoorn (Hoogeveen),  

  J. ten Kate (De Wolden), B.D. Wilms (Emmen), G.J. Bent (Midden Drenthe),  
  H. Welle (Ooststellingwerf), R. Wiersema (Assen), R.J. Auwema (Noordenveld)  
  E. van  Oosterhout (Aa en Hunze, voorzitter), D. Dijkstra (Recreatieschap  
  Drenthe, secretaris) en M. Stam (Recreatieschap Drenthe, notulist) 

 
 
Afwezig 
met kennisgeving: H. ten Hulscher (Meppel), N. Hofstra (Tynaarlo) en K. Smidt (Westerveld) 
 
 

 
1. Opening 

De heer E. van Oosterhout (Aa en Hunze) heet als voorzitter een ieder welkom.  

Agendapunt 8 zal eerder ter sprake worden gebracht in verband met agenda van de heer 

Giethoorn en de toelichting die hij bij dit punt zal geven. 

 
2. Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 6 april 2016 

Zonder op en/of aanmerkingen wordt met het verslag ingestemd. 

 
3. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 11 mei 2016 

Zonder op en/of aanmerkingen wordt met het verslag ingestemd. 

 

4a. Excursie SBB 

De heer Dijkstra deelt mee dat de excursie gepland staat op donderdag 25 augustus (van 9 tot 

12 uur, locatie volgt nog). Op deze datum kunnen beide Gedeputeerden (de heren Brink en 

Jumelet) aanwezig zijn. Vooraf zal het programma nog worden toegezonden evenals de 

evaluatie (hier wordt nu nog aan gewerkt).  

4b. Internetplatform 

De heer Ten Kate geeft een korte stand van zaken weer. Een eerste bijeenkomst heeft 

plaatsgevonden. De statuten zijn nog niet gepasseerd. Verstandig wordt geacht om eerst de 

uitkomsten van het advies van de werkgroep Toeristische Informatievoorzieningen (project 

heer Van der Tuuk) af te wachten (ter voorkoming dat binnen korte tijd alsnog een aanpassing 

nodig zou blijken in de statuten).  

4c. Recreatie voor de nudist 

Momenteel is dit onderwerp actueel. Op diverse locaties is sprake van overlast (voorbeeld De 

Kibbelkoele). De Nederlandse Vereniging van Naaktrecreatie (Ned. Vereniging van 
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naturistenverenigingen) is een vereniging die actief meedenkt met mogelijkheden. Vanuit deze 

organisatie is men op zoek naar bedrijven, maar ook naar gebieden waarin deze vorm van 

recreatie een plek kan krijgen.  

Wel is er sprake van een ingewikkeld Programma van Eisen waaraan zou moeten worden 

voldaan. De heer Van Oosterhout geeft aan dat wellicht ook aangeklopt kan worden bij de 

afzonderlijke gemeenten en dat het goed is al vooraf (over mogelijke locaties) de gedachten te 

laten gaan. De heer Zwiers geeft aan dat het goed is om ook ervaringen onderling te delen. 

Aanvullend: de heer Dijkstra brengt nog de volgende onderdelen ter sprake: 

Bestuursexcursie op 14 en 15 september; tot nu toe zo’n 35 aanmeldingen. Het aantal 

raadsleden blijft wel wat achter (gemeente Ooststellingwerf valt hier positief op). Komende 

vrijdag is de sluitingstermijn. 

Rapport vrijetijdseconomie. Een ieder heeft een setje ter vergadering uitgedeeld gekregen van 

het rapport Vrijetijdseconomie feiten en cijfers 2016 van de provincie Drenthe. Ook een drietal 

losse overzichten met cijfers, trends en grafieken maakt hier deel vanuit. De teneur van het 

rapport is dat het allemaal wat beter gaat. De herkomst van de buitenlandse gasten is met 

name Belgisch en Duits. De heer Ten Kate spreekt zijn verbazing uit dat de gegevens van 

2015 van (in ieder geval zijn) gemeente nog niet definitief zijn, maar dat deze wel in het 

rapport zijn opgenomen.  

8. Werkgroep Staatsbosbeheer 

De heer Giethoorn (zijnde voorzitter van de werkgroep) doet verslag van het verloop. Zo’n 3 à 

4 weken geleden was er een voorproefje van de excursie die gepland staat op 25 augustus. 

Volgende week (7 juli) staat een nieuwe bijeenkomst gepland waarin de evaluatie zal worden 

gepresenteerd. Het is van belang dat de evaluatie goed is en dat er een toekomstperspectief 

wordt neergelegd. De heer Giethoorn spreek zijn zorg uit; hij vraagt zich af of de vraagstelling 

en het belang ervan voldoende doordringt bij Staatsbosbeheer. De heer Zwiers geeft aan dat 

de evaluatie ook moet aangeven hoe volgend jaar en verder zal worden opgepakt.  

Ter sprake komt nog het beleid dat nu ter sprake is in het Drents Friese Wold; zo’n 2.000 ha. 

is aangemerkt als stilte gebied. Alle routes en bebording (zo’n 50% in het hele Drents Friese 

Wold) zal op termijn verdwijnen. Staatsbosbeheer heeft dit nu aangemerkt als een uniek 

gebied. Echter elders, Gasselte, Midden-Drenthe, komt nu eenzelfde verhaal naar voren (hier 

gaat het dan om 5.000 ha.); ook onder het mom van uniek karakter. Kortom, op diverse 

plekken een terugtrekkende beweging op gebied van toeristisch recreatieve voorzieningen op 

Staatsbosbeheer gebied.  

De heer Van Oosterhout geeft nog aan dat hij de “samenwerking” met Staatsbosbeheer als 

zeer moeizaam ervaart en dat met name houding en gedrag nog wel wat aanpassing kunnen 

gebruiken (zijn we nu partners of niet). Staatsbosbeheer is wel in overleg met Den Haag/IPO/ 

provincie maar er is nog niks concreets vastgelegd ten aanzien van “hoe nu verder na 2017”.  

De heer Bent is benieuwd of Staatsbosbeheer met eigen beleid komt voor de toekomst. 

De heer Ten Kate benadrukt dat de inzet van de huidige constructie gericht is op een 

overbrugging; er moet wel perspectief zijn, anders gaat de stekker (wat hem betreft) uit de 

huidige constructie. Hij ervaart dat de focus van het beleid van Staatsbosbeheer nog ligt op 

sluiten van gebieden/verwijderen voorzieningen. Daarnaast geeft hij aan dat ook meespeelt 

dat Staatsbosbeheer druk uitgeoefend krijgt door andere natuurorganisaties. 
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De heer Wiersema vraagt zich af of Staatsbosbeheer de slag wel kan maken naar een (minder 

gesubsidieerde) organisatie.  

De heer Dijkstra geeft aan dat verslag zal worden gedaan (via de mail) van de bijeenkomst 

van 7 juli zodat een ieder daarvan op de hoogte is ten tijde van de geplande excursie. 

De heer Giethoorn (en de rest van de werkgroep) wordt door de heer Van Oosterhout bedankt 

voor hun inzet in deze toch moeilijke kwestie. De heer Giethoorn verlaat de vergadering in 

verband met andere afspraken elders. 

5. Jaarrekening 2015 en begroting 2017 

Gemeente De Wolden, Midden-Drenthe en Borger-Odoorn moeten beide stukken nog 

behandelen in de raad. Aangezien het Algemeen Bestuur, conform de Wet op de 

Gemeenschappelijke Regeling, vóór 1 juli een besluit moet nemen en de stukken vóór 15 juli 

bij de provincie moet aanleveren, worden beide stukken nu wel voorgelegd ter vaststelling. 

Mochten er toch fundamentele bezwaren naar voren komen vanuit de betreffende raden dan 

hoort het Recreatieschap Drenthe dat graag. 

De heer Trip geeft aan dat het mooi zou zijn als de geuite zienswijzen kunnen worden 

opgenomen in de begroting, maar begrijpt dat dit qua planning lastig is te realiseren. De heer 

Wilms benadrukt dat, zoals aangegeven in de aanbestedingsbrief, de post onderhoud een 

kritisch minimum vertoont. 

De heer Dijkstra geeft aan dat verschillende raden al bijgepraat zijn in de avonden waarop de 

gemeenschappelijke regelingen ter sprake kwamen (Emmen, Meppel, De Wolden, Westerveld 

en Midden-Drenthe).  

De heer Zwiers erkent ook de noodzaak om de post onderhoud kritisch te bezien. Het is nu tijd 

om de stap te maken van bezuinigen naar stimuleren. De heer Dijkstra, c.q. het bureau zal 

een aanzet leveren om deze ontwikkeling te kunnen realiseren. 

De heer Welle stelt, naar aanleiding van de begroting, de vraag waarom de bijdrage van 

gemeente Meppel in het fonds Recreatie en Toerisme zo marginaal is. Oorzaak hiervan is het 

gebrek aan heffing toeristenbelasting in de gemeente (red. inmiddels is het besluit gevallen in 

gemeente Meppel om toch te komen tot een heffing toeristenbelasting per 1 januari 2017). 

De heer Dijkstra vermeldt dat het Recreatieschap Drenthe een nieuwe offerteronde wil 

uitzetten ten aanzien van de ingehuurde accountant (huidig: BDO). De jaarlijkse kosten nemen 

toe en het zgn. ongevraagde advies is minimaal. Dit zal in de zomerperiode worden opgepakt. 

De vergadering stemt in met de voorlegde begroting 2017 en de jaarrekening 2015. 

6. 1e Begrotingswijziging 2016 

De heer Dijkstra licht kort de wijzigingen in de begroting toe. Door ontbinding en daarop 

volgend vertrek van de stichting Recreatievoorzieningen Drenthe zijn de huurkosten gestegen 

(de doorberekening naar de stichting is vervallen). Daarnaast is ook een stuk financiële 

dienstverlening niet meer van toepassing. Verder is in deze wijziging het besluit verwerkt om 

een onttrekking van € 20.000,- niet te laten plaatsvinden vanuit de reserve personele inzet, 

maar vanuit de reserve infrastructuur. 

De heer Bent stelt de vraag of er (gelet op vertrek van een onderhuurder) ook gekeken wordt 

naar de mogelijkheid om de huisvesting samen met andere organisaties te realiseren. Hieraan 

aanhakend geeft de heer Van Oosterhout aan dat er geen regie is op dit punt.  
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Hij zal nog eens bezien of wellicht de VDG hierin een initiatief kan ontplooien. De heer Zwiers 

geeft nog mee dat zo’n proces wel tijdig gestart moet worden (met name ook gelet op het feit 

dat een ieder eigen huurcontracten heeft met elk een andere einddatum). 

De vergadering stemt in met de voorgelegde begrotingswijziging.  

7. Werkgroep Toeristische Informatievoorzieningen 

Allereerst geeft de heer Dijkstra een presentatie (“Drenthe 2020”) van hetgeen gerealiseerd is 

door de opdrachtnemer van dit proces, de heer Van der Tuuk. In dit proces zijn analyses 

gemaakt en trends omschreven. Hierin komt als eindplaatje naar voren “alles centraal” 

(situatie zoals nu in Zeeland, Brabant). Momenteel is er weinig centraal en veel lokaal 

geregeld. Dit betekent lokale organisaties met lokale geldstromen en lokaal opererende 

menskracht.  

De heer Wilms (voorzitter werkgroep) geeft vervolgens een kort verslag van zijn bevindingen. 

Doel is het stroomlijnen van de toeristische informatievoorziening. Nu is er sprake van veel 

versnippering. Het is goed om de ambities te benoemen, waar mogelijk te versnellen en kijken 

hoe de budgetten van gemeenten ingezet worden c.q. ingezet zouden moeten kunnen/ 

worden. Dus hoe van A naar B waarbij uitgangspunt is “lokaal wat kan, centraal wat moet”. 

Hiertoe zijn een 3-tal fases te onderscheiden (zie meegezonden presentatie). 

Hierna wordt de vraag gesteld aan de leden van het Algemeen Bestuur of de werkgroep zo op 

het goede spoor zit. 

Reactie aanwezigen: 

De heer Zwiers: behoefte aan een goed plan dat uitlegbaar is bij de gemeente. Er dient te 

worden gewerkt naar stroomlijnen van informatieve uitingen. Een gezamenlijk gedragen visie 

moet het eindresultaat zijn. Het “hoe” is erg cruciaal. Het eindresultaat moet een praktische 

vertaling zijn waarbij rekening wordt gehouden met verschillende uitgangsposities.  

De heer Trip; het beeld van het rapport is duidelijk. Vraagt zich wel af of de gekozen koers 

levensvatbaar is. 

De heer Wiersema; geeft aan dat hij de focus onvoldoende duidelijk vindt. Wat betekent het 

voor lokaal c.q. regionaal niveau. 

De heer Ten Kate geeft aan de richting goed te vinden, maar vind het lastig om in dit stadium 

al commitment te geven, maar hij ondersteunt het proces wel. 

De heer Auwema vraagt zich af of de opdracht (destijds bij de opstart) duidelijk is geweest. 

Daarnaast dient ervoor gewaakt te worden dat fase 3 niet pas plaatsvindt in 2025. 

De heer Wilms geeft nog aan dat de provinciaal marketeer (de heer Vuijk) ook is ingeschoven 

in de projectgroep. 

De heer Welle vindt het een redelijk plan. Wel zaak dat er goed verbinding wordt gezocht met 

de andere actoren op dit gebied. 

De heer Van Oosterhout geeft aan dat voorkomen moet worden dat er weer verkruimeling 

optreed en dat er goed samenhangend verhaal moet komen. 
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De heer Dijksta geeft aanvullend aan dat er ook een stuk afdwingbaarheid moet komen zodat 

regionaal geachte taken ook daadwerkelijk tot een eindresultaat leiden. Dit moet aan de 

voorkant worden geregeld. 

De heer Bent ziet onder anderen als taak het hebben van een gezamenlijk logo en onderling 

contact tussen de regiocoördinatoren.  

De heer Van Oosterhout geeft aan dat er binnenkort overleg is tussen het Dagelijks Bestuur 

van het Recreatieschap Drenthe en Gedeputeerde de heer Henk Brink. 

Als besluit wordt vastgelegd dat er vóór de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur 

(5 oktober 2016) een plan van aanpak zal worden gemaakt. Dit zal een verdiepingsslag zijn 

waarmee gestreefd wordt om fase 1 voor 1 januari 2017 startklaar te hebben. 

De heer Trip geeft aan, conform eerder verzoek, dat de bijdrage zoals beschikbaar gesteld is 

in 2016, ook gereserveerd is voor 2017. De heer Zwiers geeft aan dat dit in Coevorden nog 

niet het geval is en dat er nog gezocht moet worden naar een oplossing. 

9. Rondvraag 

De heer Ten Kate geeft aan dat vanuit zijn gemeente een uitnodiging is verzonden voor het 

aankomende CH De Wolden en dat hij een ieder daarbij van harte welkom heet. 

De heer Auwema meldt enthousiast dat het theaterstuk Pauperparadijs in Veenhuizen een 

goed lopend gebeuren is. 

10. Sluiting 

De heer Van Oosterhout dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering.  

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur d.d. 5 oktober 2016. 
 
 
Voorzitter        Secretaris 
E. van Oosterhout       D. Dijkstra 
 
 
 
 
-----------------------       ----------------------- 
 
 
 


