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Inleiding  

 

Een uitvoeringsagenda dat leest als een marketingplan. Dat is onze doelstelling. En het liefst 

geschreven op één A4. De eerste doelstelling is ons inziens gelukt. De laatste is nagenoeg 

onhaalbaar. Wij bieden namelijk niet één product aan,  maar staan met verschillende diensten ter 

beschikking voor diverse sectoren. De uitvoeringsagenda is opgebouwd uit twee delen: economische 

zaken (EZ) en vrijetijdseconomie (VTE). Het onderdeel EZ richt zich m.n. op de MKB bedrijven, de 

bedrijventerreinen en bereikbaarheid. De Vrijetijdseconomie is gestoeld op de pijlers gastvrijheid, 

vitale vakantieparken en regiopromotie.  

Deze uitvoeringsagenda is de praktische voortzetting van het economisch beleid van de gemeente 

Tynaarlo dat in 2013 is vastgesteld in de Kadernota Economie ‘Tynaarlo Verbindt’. De 

Rekenkamercommissie dat het economische beleidsplan heeft geëvalueerd (2019) concludeerde dat 

een uitvoeringsagenda ontbrak.   

Voorafgaande de uitvoeringsagenda willen we eerst een aantal belangrijke ontwikkelingen schetsen 

die van invloed (kunnen) zijn op de Tynaarlose economie (hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 lichten we ons 

doel toe, waarbij we aangeven binnen welke kaders en met wie wij dit doel willen bereiken. Hoewel 

Vrijetijdseconomie veel overlap heeft met Economische zaken zal hoofdstuk 3 zich toespitsen op de 

ontwikkelingen en ambities in de Vrijetijdseconomie, zowel landelijk en provinciaal. Onze doelen met 

daarbij de strategische keuzes, vertaald in acties voor de korte termijn (dashboard) en de actielijst 

voor de langere termijn worden beschreven in hoofdstuk 4, waarin ook de financiële kaders worden 

weergegeven. 
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1 – Trends en ontwikkelingen in de (vrijetijds-) 

economie  

 

Veranderende bevolking 

De gemeente Tynaarlo telt in totaal 33.698 inwoners (2019). Er waren in Tynaarlo in 2019 in totaal 

12460 banen (LISA). Met 0,37 banen per inwoner is Tynaarlo meer een woongemeente dan een 

werkgemeente (ter vergelijking: in Nederland 0,49 banen per inwoner). De bevolking van de gemeente 

groeit de komende 10 jaar nog licht. De samenstelling van de bevolking is heel divers. Relatief veel 

jongeren en veel bewoners van de 55 en ouder. Opvallend is dat er relatief weinig mensen in de 

middenleeftijd in Tynaarlo wonen.  De huidige groep 55-plussers is niet onbemiddeld. Ze zijn actief en 

gaan er veel op uit. Ze zijn niet gebonden aan schoolvakanties. De groep ouderen zal ook in de nabije 

toekomst groot blijven.     

24/7 Online  

Digitale ontwikkelingen zorgen voor grote veranderingen in alle sectoren van de economie. Social 

media en internet zijn voor consumenten belangrijke tools die in grote mate hun koopproces bepalen. 

Niet alleen het (onder)zoeken van en naar producten vindt online plaats, maar ook de vervolgstap, het 

kopen, gaat steeds meer online. Zo groeit de totale omzet van webwinkels nog steeds.  

Dat de digitalisering van de bedrijfsvoering een enorme vlucht heeft genomen laat de coronapandemie 

eens te meer zien. Noodgedwongen door de omstandigheden bedenken ondernemers creatieve 

manieren om in contact te blijven met hun klanten. Digitalisering – zoals het upgraden van websites 

met bestelmodules – is een must geworden voor ondernemers. De verwachting is dat na de pandemie 

de meeste mensen een sterke behoefte voelen aan persoonlijk contact. Maar het gemak van online 

‘zoeken en bestellen’ wint het van het reguliere winkelen. Het winkelaanbod en horeca zullen dan ook 

veranderen. De focus zal naast het bieden van maximaal gemak komen te liggen op het creëren van 

beleving en vermaak. 

De e-commerce profiteert van de coronacrisis. Het aantal online bestellingen van Nederlandse 

huishoudens is flink gestegen doordat consumenten vaker thuis zijn en dat er 24/7 besteld en bezorgd 

kan worden. Hierdoor ontstaan er ook nieuwe doelgroepen en is het funshoppen in de fysieke 

winkelstraat overgegaan in online aankopen. Het hoge social media gebruik in Nederland en de 

invloed ervan bepaalt bijvoorbeeld het shopgedrag. Dit vindt steeds meer plaats op smartphones en 

wordt social selling genoemd. Online shoppen (en daar valt ook het zoeken en boeken onder) zorgt 

voor heel veel data. Een ondernemer leert hierdoor zijn klant beter kennen en zijn aanbod of diensten 

op de klant afstemmen. 

Duurzaam ondernemen  

Duurzaam ondernemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn termen die vaak 

door elkaar heen gebruikt worden. Beiden gaan in de basis over bewust omgaan met de (toekomst 

van de) planeet en de mensen erop wonen. Het verschil ligt vooral in de oorsprong: MVO heeft een 

sociale achtergrond en duurzaamheid een ecologische. 
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Veel ondernemers kiezen voor duurzaam ondernemerschap. Zowel consumenten als bedrijven zijn 

zich bewust van de milieuvervuiling, klimaatverandering en uitstervende diersoorten waar wij 

verantwoordelijk voor zijn. We willen een gezonde planeet achterlaten voor toekomstige generaties. 

Duurzaam ondernemen kent veel voordelen. Daarbij geven consumenten steeds vaker de voorkeur 

voor milieuvriendelijke organisaties in plaats van vervuilende bedrijven. Ook blijkt de consument 

bereid zijn iets meer voor duurzame producten te willen betalen. 

Duurzaam toerisme  

De kritische consument eist een schone en veilige vakantie-omgeving. Individueel toerisme en het 

recreëren in de eigen woonomgeving wordt belangrijker. Mensen zoeken niet meer de massa op en 

maken hun eigen keuzes. Ze kiezen bewust en met meer oog voor de (natuurlijke) omgeving, mens 

en dier en eigen gezondheid.  

Duurzaam toerisme betekent toerisme met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de lokale 

bevolking, de natuur en het milieu, zowel op korte als op lange termijn. Daarbij plukt vooral de lokale 

bevolking in economische zin de vruchten. Toerisme moet bijdragen aan welvaart en welzijn van 

bewoners. En omdat elk dorp of regio anders is, zal maatwerk gevraagd worden. De corona-crisis 

heeft laten zien dat door het uitblijven van bezoekers de toekomst van culturele en historische 

voorzieningen bedreigd wordt, met alle nadelige effecten tot gevolg, bijvoorbeeld ten aanzien van 

beheer en onderhoud van erfgoed. 

Recreatie en sport zijn een van de mooiste vormen van duurzaam (schoon) economisch gebruik van 

natuur en landschap. Verbetering en uitbreiding van routes voor fietsers, wandelaars, ruiters en 

watersporters biedt nieuwe kansen voor ondernemers om daarop aan te haken. Een basis voor 

duurzaam toerisme is gelegen in het provinciale programma Natuurlijk Platteland.  
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2 – Vertrekpunt 

 

Doel  

“Tynaarlo is een gastvrije gemeente in een schilderachtig landschap waar het (toeristisch) goed 

toeven is en waarbij de leefbaarheid en instandhouding van de voorzieningen wordt aangedreven 

door de motor van onze lokale economie, doordat wij onze ondernemers kennen en gevraagd en 

ongevraagd adviseren bij het ontwikkelen van plannen en initiatieven en de promotie ervan” 

Het door ons geformuleerde doel wordt gehaald binnen de door de raad gestelde kaders, zoals 

ruimtelijke kaders (bouwen en wonen) en het Landschapsontwikkelingsplan. Ons beleidsterrein is heel 

breed en raakt vele andere terreinen. Om meer zicht te krijgen op de economische en sociale waarde 

van toerisme en recreatie is er het rapport Dashboard Impact Toerisme opgesteld. Het rapport is de 

onderlegger voor het programma Vrijetijdseconomie en is als bijlage aan deze uitvoeringsagenda 

toegevoegd.  

Deze agenda laat heldere doelen zien, met duidelijke acties. Wij kunnen vooral invloed uitoefenen op 

zaken die met tevredenheid van ondernemers te maken hebben. Hiervoor zoeken wij samenwerking 

met de verschillende gemeentelijke afdelingen, niet alleen wanneer het gaat om regelgeving en 

vergunningen, maar ook wanneer het gaat over vitale vakantieparken en klimaatadaptatie trekken we 

gezamenlijk op.  

Concreet willen wij de spin in het web zijn, waarbij wij vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar laten 

afstemmen. Dit doen wij door de verbindende schakel te zijn tussen enerzijds de ondernemer of 

organisator en anderzijds de interne organisatie wanneer het gaat om regelgeving, vergunningen, 

vestigingsklimaat en – beleid.   

Ook sluit dit doel aan bij de ambitie van het college, zoals is vertaald in het collegeprogramma 2018-

2022. Daarbij komt ook het provinciale streven naar het versterken van de economie, Economische 

Koers Drenthe 2020 – 2023, hierin tot uitdrukking. Uiteraard nemen we in voldoende mate de 

aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ten harte. Met name de woorden ‘kennen’ en ‘adviseren’ zijn 

hierbij van toepassing. 

 

 

  

De definitie van economie volgens de Van 
Dale  

eco·no·mie (de; v) 
1 zuinigheid  

2 de wetenschap die het menselijk streven naar 

welvaart tot voorwerp heeft 

3 (meervoud: economieën) het geheel van de 

financiële voorzieningen, de handel en industrie 

van een land: nieuwe economie rond 2000 

opgekomen term voor bedrijven die actief zijn op 

het gebied van internet, mobiele telefonie enz. 
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3 – Ontwikkelingen en ambities in de 

Vrijetijdseconomie 

 

Tynaarlo, gelegen in Noord-Drenthe, ook wel de groene long van de regio genoemd. De gemeente is 

zeer strategisch gelegen tussen Groningen en Assen. In 2019 werd in Drenthe ruim 1,1 miljard euro 

omgezet bij bedrijven uit de vrijetijdssector in de provincie Drenthe. Dagtochten waren 

verantwoordelijk voor het grootste deel van de omzet, circa 60%. De overige 40% was toe te schrijven 

aan de verblijfsrecreatie. 

Dashboard Impact Toerisme  

De sector zorgt voor draagvlak voor behoud van natuur en cultuur-historisch landschap. Immers, 

Tynaarlo heeft binnen haar grenzen een diversiteit aan natuurlandschappen. Van oude landgoederen 

tot waterrijke gebieden en zandverstuivingen. Deze natuur en cultuur historisch landschap heeft een 

enorme aantrekkingskracht hebben op inwoners en bezoekers. Andersom hebben investeringen in 

natuur en cultuur historische en/of dagrecreatie voorzieningen een positieve invloed op de 

vrijetijdseconomie. Hiermee draagt de toeristisch recreatieve sector bij aan de leefbaarheid van de 

gemeente en is derhalve vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt van belang. Veel voorzieningen 

zoals winkels, horeca en culturele en sportvoorzieningen kunnen in de dorpskernen blijven bestaan. 

Juist omdat het er toeristisch goed toeven is, zijn ondernemers bereid te investeren of starten er een 

bedrijf. Het is zaak goed inzichtelijk te maken wat de toeristische sector de gemeente oplevert en te 

toetsen of bovenstaande veronderstelling ook echt van toepassing is.  

Met het Dashboard Impact Toerisme wordt het (gebrek aan) evenwicht gemeten dat door toerisme 

ontstaat. Het Dashboard combineert de pijlers economie, samenleving en omgeving in één framework. 

Door het kwantificeren van de relatie tussen het toerisme en de economie, samenleving en omgeving 

wordt duidelijk of toerisme op deze terreinen een positieve of negatieve bijdrage levert. Door de 

coronacrisis is er bijvoorbeeld discussie ontstaan over toeristische druk op de natuurgebieden. Het 

feitelijk in beeld brengen hoe groot de druk in werkelijkheid is geeft de gemeente en de samenleving 

rust en mogelijk een stimulans om de sector krachtig door te ontwikkelen. 

Als economie, samenleving en omgeving op een positieve manier aan elkaar verbonden zijn, is er 

sprake van een duurzaam evenwicht. Het onderzoek is als bijlage aan deze uitvoeringsagenda 

toegevoegd. 

Landelijk Perspectief 2030   

Het Perspectief 2030 is gelanceerd om richting te geven aan de landelijke toeristische groei. Doel is 

dat zoveel mogelijk steden en regio's kunnen profiteren van het groeiende toerisme. Het Perspectief 

2030 verbindt de twaalf provincies en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor 

toerisme, leefbaarheid en bestemmingsmanagement om samen te werken en afstemming te zoeken  

om de forse groei van de vrijetijdssector in balans te houden met de omgeving en het welzijn en de 

belangen van de inwoners. Samen met de gemeenten, het bedrijfsleven, de branches én organisaties 

uit sport, zorg, cultuur/erfgoed en natuur wordt onderschreven dat de draagkracht van de omgeving en 

welzijn van bewoners de basis ingrediënten zijn voor een gezonde, gastvrije en toekomstbestendige 

vrijetijdssector. 
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Provincie Drenthe: ‘verbinden van de verblijfsrecreatie aan de lokale economie’ 

De Drentse vrijetijdseconomie is een belangrijke sector vanwege de werkgelegenheid en de 

bestedingen die de sector oplevert. Tevens is het een sector met groeipotentie. Landelijk wordt er in 

2030 een groei verwacht van 18 naar 29 miljoen toeristen per jaar. Voor Drenthe biedt dit kansen, mits 

er een goede balans is tussen de toestroom van toeristen enerzijds en natuurbescherming anderzijds. 

De sector brengt relatief veel maatschappelijk rendement met zich mee, omdat de vrijetijdssector 

onder andere bijdraagt aan de instandhouding van het voorzieningenniveau in Drenthe. Er wordt door 

de provincie ingezet op de promotie van Drenthe (via Marketing Drenthe) met een onderscheidend, 

veelzijdig en vitaal toeristisch recreatief aanbod voor interessante doelgroepen. Ook stimuleert de 

provincie innovatieve ontwikkelingen voor de optimalisering van de fiets- en wandelvoorzieningen voor 

inwoners en bezoekers. 

Perspectief Drenthe 2030 

Passend bij het landelijke perspectief en de Drentse ontwikkelingen zet de sector in op waardevol 

toerisme en recreatie. Perspectief Drenthe 2030, opgesteld door Marketing Drenthe  in samenwerking 

met Provincie Drenthe, Recreatieschap, gemeenten en stakeholders, kent drie ambities met 

bijbehorende streefbeelden:  

1. Trots en respect voor onze Drentse cultuur en identiteit versterken én uitdragen.  

2. Natuurlijke waarden optimaal benutten en Drenthe profileren als dé Oerprovincie.  

3. Aantrekkelijke bestemming creëren voor Drenten, young professionals en pionierende gezinnen. 

Toerisme en recreatie in Drenthe levert een bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied 

van duurzaamheid en circulariteit, vitaliteit leefomgeving, regionale economie, behoud cultuur en 

natuur, versterking trots en identiteit. Perspectief 2030 streeft naar duurzame ontwikkeling met een 

goede balans tussen people, planet en profit. 

Natuurlijk Platteland 

Natuur biedt perspectief op vele fronten. Natuur is goed voor de werkgelegenheid in verschillende 

sectoren, zoals de vrijetijdssector. Voor toeristen, recreanten en natuurlijk de eigen inwoners is onze 

natuur een belangrijke reden om hun vrije tijd in door te brengen. 

Uit het programma Natuurlijk Platteland Drenthe wordt ingespeeld op een veranderende behoefte. 

Naast het beschermen van natuur worden ook beleven en benutten benadrukt.  

Ook in financieel opzicht is het slim om krachten en doelen te bundelen. Bij veel opgaven kan werk 

met werk worden gemaakt. Maatregelen gericht op een natuurlijke waterhuishouding laten zich 

bijvoorbeeld goed combineren met uitbreiding of verbetering van recreatievoorzieningen. 

Het behoud en ontwikkeling van natuur is een belangrijke economische kans is. De toegevoegde 

waarde die door natuurbeleving wordt gecreëerd is enorm. Dat kun je toepassen op duurzame 

financiering van het landschap.  
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Recreëren in eigen land blijft populair. ‘Buiten’ recreëren, wonen en werken zal in populariteit 

toenemen. Vooral de belangstelling voor het landelijk gebied groeit. Door de enorme druk op grote 

steden en de bekende natuurgebieden ontstaan nieuwe toeristische bestemmingen. Mensen willen er 

op uit. De behoefte aan vakantie en kwalitatieve invulling van de eigen vrijetijd neemt toe. We willen 

daarom de gewenste doelgroep verwelkomen en een passende beleving bieden en tegelijk het 

(dag)bezoek meer structureren, sturen en spreiden. 
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4 – Activatieplan  

Vrijetijdseconomie – recreatie & toerisme 

Doelen 2025 

 
In 2025 zijn… 
Onze landschappen beleefbaar en toegankelijk voor inwoners en toeristen. 
 

Strategieën  Dashboard 2021 

(Beleven) Gastvrij en beleefbaar  Tynaarlo 
 
Er is een goede publiek private samenwerking met 
natuurbeheerders, dagrecreatie en ondernemers, 
waardoor we tijdloze beleef-concepten kunnen 
neerzetten passend binnen de positionering en op 
basis van bestaande programma’s (Natuurlijk 
Platteland*), waarbij het recreatief gebruik door 
zowel de bezoeker als de inwoner niet beperkt zou 
moeten zijn tot de rand van het natuurgebied of de 
nabije dorpen.  
 
* Vanuit het Provinciale Programma Natuurlijk 
Platteland worden tot medio 2027 in o.a. het 
Nationaal Park Drentsche Aa en het Hunzegebied 
Europese- Rijks en Provinciale opgaven en 
ambities op het gebied van Natura 2000, 
Kaderrichtlijnwater en Natuur Netwerk Nederland 
gerealiseerd. Dit biedt kansen voor Recreatie  en 
Toerisme 
 

 

 
 

- Verbinden versnipperde structuren en weten te 
verbinden (bijv. natuurbeheerders, regionale 
samenwerkingsorganisaties etc.). 

- Bevorderen van het integraal denken over 
recreatie, waarbij recreatie van toegevoegde 
waarde is voor zowel natuur(beleving), economie 
als leefbaarheid. 

- 100% van de betrokkenen weet wat hun rol is. 
- 50% van de huidige fiets- en wandelroutes is 

gedigitaliseerd 
- Wandel, fiets en ruiterroutes zijn verbeterd. 
- Toegankelijkheid is verbeterd door goede en 

eenduidige bewegwijzering.  
- Start ontwikkeling duurzaam toerisme NPDA. 
- Start ontwikkeling Onlanden  
- Start uitvoerprogramma Vrijetijdsvisie 

Zuidlaardermeer 
- Programma Natuurlijk Platteland: 

- Ontwikkeling Roodzanden 
 

 

Actielijst  
- Inventariseren in samenwerking met RO mogelijke gebieden die geschikt zijn voor toeristisch 

recreatieven ontwikkelingen. 
- Onderzoeken aan welke vorm van dagrecreatie behoefte is. 
- Beleid t.a.v. bewegwijzering vastleggen. 
- Van 80% van de landgoederen is basisinformatie beschikbaar 
- Voortgang in doorontwikkeling van De Hondsrug UNESCO Global Geopark 
- Voortgang in doorontwikkeling Onlanden en Onlanderij 
- Voortgang in doorontwikkeling t.a.v. duurzaam toerisme NPDA, waaronder creëren stelsel van 

toegangspoorten, verbeteren recreatieve infrastructuur en in beeld brengen locaties voor parkbeleving 
en sleutelervaringen. 

- Voortgang in doorontwikkeling ZLM (verbeteren fietsroute rondom ZLM) 
- Voortgang in ontwikkeling project Noordma. 
- Onderzoeken uitrol Wandelknooppunten netwerk i.s.m. Recreatieschap Drenthe. 
- Verder ontwikkelen en beleefbaar maken van wandel infrastructuur (geocache) 
- Inventariseren toekomstige projecten uit programma Natuurlijk Platteland. 
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Doelen 2025 

 
In 2025 zijn… 
Onze vakantieparken vitaal en behouden hun recreatieve functie.  
 

Strategieën  Dashboard 2021 

(Vitaliseren) Gastvrij en levendig  
Tynaarlo 
 
Er is oog voor onze ondernemers in de 
verblijfsrecreatie en we ondersteunen hen in 
innovatieve ontwikkelingen en/of helpen hun 
recreatieve ondernemerschap te versterken. 

  

 
- Intern weten betrokkenen elkaar te vinden.  
- Intern zijn regelingen en subsidiemogelijkheden 

bekend. 
- Elke maand is er intern overleg 
- Elk kwartaal wordt een (korte) nieuwsbrief verstuurd 

naar betrokkenen. 
 

Actielijst 
- Opzetten van een gemeentelijke taskforce vitale vakantieparken i.s.m. het sociaal team, publiekszaken 

en handhaving. 
- In kaart brengen recreatieparken met veel permanente bewoning en/of sociale problematiek. 
- Inventariseren contactgegevens kampeerverenigingen.  
- In kaart brengen potentiële excellente parken. 

 

 

 

Doelen 2025 

In 2025 is … 
Het beeld van Tynaarlo als toeristisch recreatieve gemeente versterkt door een goede 
regiopromotie. 
 

Strategieën  Dashboard 2021 

(Samenwerken) Gastvrij en 
aantrekkelijk  Tynaarlo  
 
Onze regio wordt op de kaart gezet door 
effectieve en efficiënte publiek/private 
samenwerking op het gebied van promotie 
door duidelijke regie, rolverdeling en agenda 
en regelmatige evaluatie van voortgang 

 
- Regelmatige evaluatie: de agenda en de doelen 

worden elk kwartaal geëvalueerd. 
- 2 keer per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats 
- 2 keer per jaar een regionale 

ondernemersbijeenkomst 
- Toenemend enthousiasme en 
- betrokkenheid van gastheren 
- Rolverdeling: 80% van alle 
- betrokkenen weet welke 
- samenwerkingen er zijn en wat 
- ze doen 
- Minimaal 1x per maand contact met ondernemer uit de 

R&T sector. 

Actielijst 
- In samenwerking met de evenementencoördinator een evenementenkalender samenstellen die 

gepubliceerd kan worden op de site Drenthe.nl, Kopvandrenthe.nl, intranet en Tynaarlo.nl 
- In samenwerking met partners worden arrangementen samengesteld 
- In samenwerking met partners (dorps- en bedrijven verenigingen) worden evenementen georganiseerd. 
- In samenwerking met Stichting Kop van Drenthe worden kaarten, gidsen en routes ontwikkeld. 

 



  

01-11-2021, Uitvoeringsagenda Economie 2021-2025  Pagina 13 van 15 

 

 

Economie – MKB & bedrijvencontact 

Doelen 2025 

 
In 2025 is .. 
De kwaliteit van onze bedrijventerreinen, bedrijven aan huis en detailhandelsgebieden verbeterd.  
 

Strategieën  Dashboard 2021 

Bedrijvig Tynaarlo 

 
Het ruimtelijk faciliteren van de economie, waarbij 
wordt gekeken naar de kwaliteit van 
bedrijventerreinen en de detailhandelsgebieden, 
maar ook naar de mogelijkheden voor werken aan 
huis en de ontwikkelingen in de toeristisch-
recreatieve sector.  
 

 

 
 

- Inventariseren waar ruimte is voor nieuwe 
ontwikkelingen         

- Verduurzamen bedrijventerreinen 
- Aansluiten project “bedrijventerrein van de 

toekomst” van de Provincie 
- Aansluiten project “energie neutrale 

bedrijventerreinen”  
 

 

Actielijst  
- Inventariseren in samenwerking met RO 
- Onderzoeken naar mogelijkheden bedrijventerreinen te vergroenen c.q. verduurzamen 

 

 

 

Doelen 2025 

 
In 2025 is… 
De bereikbaarheid van Tynaarlo, zowel digitaal als fysiek verbeterd (telefoon/mail beantwoord, 
goede wegen/bewegwijzering) 
 

Strategieën  Dashboard 2021 

Bereikbaar Tynaarlo 
 
Het bereikbaar zijn voor ondernemers die vragen 
hebben over het ondernemen in Tynaarlo. Ook de 
bewegwijzering van bedrijventerreinen zal aandacht 
nodig hebben. 

 
- De mail en/of terugbelverzoek wordt binnen 48 

uur resp. beantwoord en afgehandeld 
- Op onze website zijn bedrijfsregelingen goed te 

vinden 
- Inventariseren aanrijdroutes (o.a. fiets- en 

wandelpaden) 
- Bewegwijzering 

 

Actielijst 
- Website informatie checken op volledigheid  
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Doelen 2025 

In 2025 is …  
Het ondernemersloket het aanspreekpunt voor ondernemer en medewerkers van de gemeente 
Tynaarlo over ondernemen in Tynaarlo.  
 

Strategieën  Dashboard 2021 

Ondernemend Tynaarlo 
 
Het verbeteren van de gemeentelijke 
dienstverlening, waarbij gestreefd wordt naar een 
goede publiek private samenwerking zodat het 
ondernemersloket de liaison is tussen ondernemers 
(extern) en medewerkers (intern) van de gemeente 
en vice versa    

 

 
- Elk maand een bedrijfsbezoek 
- Elk kwartaal een nieuwsbrief of gemeentelijk 

nieuws over bijvoorbeeld over regelingen 
- Tenminste 4x per jaar een netwerkbijeenkomst  
- Duidelijke rolverdeling: gemeente faciliteert en 

stimuleert, ondernemers organiseren en 
produceren. 

- Gezamenlijk overleg met bedrijvenverenigingen 
en wethouder elk kwartaal 

- Aansluiten bij jaarvergadering 
ondernemersverenigingen 
 

Actielijst 
- Inrichten communicatie t.b.v. aanspreekpunt zijn voor ondernemers 
- Inventariseren aantal ondernemers per sector 
- Inventariseren ondernemersverenigingen en aantal leden per vereniging 
- Verbinding maken lopende projecten van gemeente met ondernemers 
 

 

Financiën 

De uitvoeringskosten van het programma worden uit het huidige budget gefinancierd.  

De financieringsbehoefte van de diverse projecten met economische waarde zal afhankelijk zijn van 

de projecten die er te zijner tijd zijn. Naar verwachting zullen in 2022 zich een aantal ontwikkelingen 

voordoen, waaronder de ontwikkeling van speelnatuur en uitbreiding van de horeca bij de Onlanderij, 

de start van het uitvoeringsprogramma van de vrijetijdsvisie Zuidlaardermeer en het verbeteren en 

beleefbaar maken van fiets- en wandelroutes. Ook willen we aansluiten op het provinciale 

wandelknooppunten netwerk. Hiervoor zal een stevige investering nodig zijn. Ten aanzien van 

recreatieve kansen die voortkomen uit het Programma Natuurlijk Platteland zal sprake zijn van 

cofinanciering. 
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Nawoord  

Hoewel de nasleep van de coronapandemie nog ongewis is, houden wij - door middel van 

nauwe contacten met onze ondernemers - de vinger aan de pols. Met deze 

uitvoeringsagenda als basis om gezamenlijk het ondernemersklimaat positief te stimuleren. 

Het faciliteren van ondernemers en bereikbaar zijn voor ondernemers is dan ook de rode 

draad in onze plannen. 



Economie

Tynaarlo

OmgevingSamenleving

6,0 7,4 6,9

Werk aan passende doorontwikkeling recreatie 
en toerisme

Versterk de functie als achtertuin van Assen en Groningen

Zet (nog meer) in op kleinschalig en hoogwaardig toerisme
Houd grip op de gevolgen coronacrisis hotelsector

Ondersteun ook kleine bedrijven in verduurzaming
Blijf sturen op vitaliteit verblijfsrecreatie

Creëer nieuwe impuls voor Zuidlaren met focus op hoogwaardig toerisme

Zet UNESCO Geopark de Hondsrug meer in the picture 
Koppel monitoring bezoek aan acties activatieplan NP Drentsche Aa

Overnachting-
en & bezoeken

Bestedingen &
werkgelegenheid

Vitaliteit en diver-
siteit toerisme

Waardering toerisme
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5,8
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druk

Bijdrage aan voor-
zieningenniveau

Neveneffecten
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Footprint toerisme
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OmgevingSamenlevingEconomie

Sturingsinstrumenten

Overnachtingen Bestedingen Aandeel
werkgelegenheid

De totale bestedingen aan recreatie en toerisme per inwoner 
zijn in de gemeente Tynaarlo relatief laag in vergelijking 
met het landelijk gemiddelde. Ook als wordt gefocust op 
het gebied waar meer toerisme en recreatie aanwezig is 
(Zuidlaren e.o.), zijn de bestedingen per inwoner relatief laag 
in verhouding tot bijvoorbeeld gemeenten als Borger-Odoorn 
en Westerveld. Dit heeft deels te maken met het relatief vaste 
karakter van het toerisme in de gemeente (jaarplaatsen, 
tweede woningen), deels met het hogere aantal inwoners.

De leegstand is bepaald door het aantal vierkante meters 
leegstand te vergelijken met het aantal vierkante meters in de 
niet-dagelijkse detailhandel. De leegstand in de gemeente Ty-
naarlo is laag in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Tus-
sen de kernen zijn echter wel verschillen zichtbaar. In Zuidlaren 
is de leegstand erg laag, mede door het specialistische karakter 
van de winkels en de aantrekkingskracht die deze hebben op 
toeristen. In andere kernen, zoals Eelde, Paterswolde en Vries is 
wel enige leegstand.

De gemeente Tynaarlo beschikt over acht hotels. De helft 
van deze hotels heeft meer dan 50 kamers, terwijl de andere 
helft juist heel kleinschalig is. Het gemiddelde aantal kamers 
per hotel is relatief hoog, zeker in vergelijking tot het landelijk 
gemiddelde (30, exclusief Amsterdam). Meer dan andere 
gemeenten slagen hotels in de gemeente Tynaarlo erin de 
zakelijke markt te bedienen, met name de hotels dichtbij 
Groningen. De strategisch gunstige ligging van de gemeente 
zorgt er ook voor dat de samenstelling van de markt meer 
op die van stedelijke gemeenten lijkt dan die van landelijke 
gemeenten, met diverse ketengebonden bedrijven (Fletcher 2x, 
Van Der Valk). In het licht van de nasleep van de coronacrisis 
en aanbodontwikkelingen in de Provincie Groningen is het 
belangrijk om de ontwikkelingen op deze verblijfsmarkt goed 
te monitoren.

Toeristisch-recreatieve bestedingen per inwoner

Leegstand detailhandel

Aantal kamers per hotel

Tynaarlo

Zuidlaren e.o.

Borger-Odoorn

Westerveld

Tynaarlo

Borger-Odoorn

Coevorden

Nederland

Tynaarlo

Emmen

Westerveld

Nederland 
excl. Amterdam

Tynaarlo (330.000)

Zuidlaren e.o. (240.000)

Borger-Odoorn 
(1.256.000)

De Wolden (608.000)

Tynaarlo (€ 59 mln.)

Zuidlaren e.o. (€ 44 mln.)

Borger-Odoorn 
(€ 112 mln.)

Coevorden (€ 162 mln.)

Tynaarlo (10,7%)

Nederland (7,0%)

Borger-Odoorn 
(14,8%)

Westerveld (10,8%)

€ 1.739,-

€ 3.069,-

€ 4.377,-

2,8%

8,7%

20

3,1%

8,4%

30

44

50

€ 5.856,-
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Overnachtingen en bezoeken
De gemeente Tynaarlo realiseerde in 2019 ongeveer 330.000 overnachtingen. Daarmee kon de gemeente na Hoogeveen 
en Meppel rekenen op het laagste aantal overnachtingen in de Provincie Drenthe. De overnachtingen zijn onevenredig 
over de gemeente verdeeld: naar schatting 75% van de overnachtingen vindt plaats in Zuidlaren en omliggende 
kernen als Midlaren, Zeegse, Tynaarlo, Taarlo, Oudemolen en Vries. Dit zijn de kernen die in de invloedssfeer van het 
Zuidlaardermeer en Nationaal Park Drentsche Aa liggen. Andere delen van de gemeente trekken veel minder toerisme.

Er werden in 2019 ongeveer 1,7 miljoen dagbezoeken afgelegd. Eén van de belangrijkste motieven was wandelen 
en fietsen, onder meer door de ligging aan het Pieterpad en Nationaal Park Drentsche Aa. Ook evenementen als het 
Bloemencorso in Eelde en de Zuidlaardermarkt creëren spin-off voor regionale bedrijven. Ander dagrecreatief aanbod 
in de gemeente is onder meer Speelpark Sprookjeshof in Zuidlaren en Museum de Buitenpaats in Eelde. Daarnaast 
zijn er enkele kleinschalige musea en is er in de zone Eelde-Paterswolde een landgoederenzone. Ook rondom Geopark 
de Hondsrug, dat Groningen met Drenthe verbindt en deels in de gemeente is gelegen, zijn allerlei ontwikkelingen. 
Helemaal aan de noordzijde begrenst het Paterswoldsemeer de gemeente.

Bestedingen en werkgelegenheid
De gemiddelde bestedingen per overnachting zijn in de gemeente Tynaarlo relatief hoog door het hoge aandeel 
overnachtingen in hotels. Met name in het noordelijke deel van de gemeente bevinden de hotels zich in de invloedssfeer 
van Groningen, waardoor relatief veel zakelijke vraag wordt getrokken. Deze gasten zijn doorgaans bereid hogere 
kamerprijzen te betalen dan toeristische gasten. De totale bestedingen aan recreatie en toerisme zijn, afgezet tegen het 
aantal inwoners en het oppervlak van de gemeente, relatief laag. Dit is omdat toerisme en recreatie maar in delen van 
de gemeente aanwezig zijn en zeer grootschalige locatiegebonden attracties/musea ontbreken.

Desalniettemin is recreatie en toerisme met 10,7% van de (directe) werkgelegenheid relatief sterk vertegenwoordigd in 
de gemeente, sterker dan landelijk (circa 7%). Naar verwachting speelt Groningen Airport Eelde hier ook een rol in.

Vitaliteit en diversiteit toerisme
In de gemeente Tynaarlo is bijna tweederde van de eenheden op campings en vakantieparken een vaste plaats (tweede 
woning, jaarplaats, seizoenplaats). Daarmee heeft het verblijfstoerisme een aanmerkelijk vaster karakter dan in de 
meeste andere Drentse gemeenten. Ook grotere (ketengebonden) bedrijven zijn deels gericht op vast verblijfstoerisme. 
Uit een aanbodscan ontstaat de indruk dat de vitaliteit van de bedrijven gemiddeld is. Met de transformatie van De 
Zeegser Duinen naar luxe vakantiepark heeft het aanbod recentelijk een impuls gehad. De campings en vakantieparken 
zijn relatief kleinschalig, terwijl de hotels in de gemeente (door de ligging tussen Assen en Groningen) juist relatief 
grootschalig zijn.

De leegstand in de detailhandel (2,8%) in de gemeente is zeer laag, en duidelijk onder het landelijk gemiddelde (8,4%).

Waardering toerisme
De gast waardeert het verblijfstoeristisch aanbod in de gemeente Tynaarlo minder dan in enkele andere gemeenten 
in Drenthe. Met name enkele grotere campings en vakantieparken preseteren op dit vlak minder goed, kleinschalige 
aanbieders juist wel. De waardering voor het dagrecreatieve aanbod is groter, net als voor de landschappelijke 
kwaliteiten en karakteristieke brinkdorpen als Vries en Zuidlaren. Nationaal Park Drentsche Aa is in 2020 door lezers van 
het Dagblad van het Noorden uitgeroepen tot mooiste plekje van Drenthe en Groningen.
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Sturingsinstrumenten

Steun bevolking aan 
toerisme

Overnachtingen
per inwoner

Horeca
per inwoner

Het aantal dagbezoeken per inwoner is in de gemeente 
Tynaarlo op jaarbasis circa 50. Vergeleken met allerlei 
gemeenten in Nederland is dit niveau aan bezoeken 
laag. Dat blijkt ook uit de vergelijking met bijvoorbeeld 
de gemeente Westerveld. In het meer toeristische 
deel van de gemeente is het aantal dagbezoeken per 
inwoner weliswaar iets hoger, maar nog steeds onder het 
niveau van de gemeente Westerveld en ruim onder het 
niveau van de kern Borger (incl. omliggende kernen als 
Drouwen, Buinen, Ees etc.).

Afgezet tegen de oppervlakte kent de gemeente Tynaarlo
relatief weinig overnachtingen. Deels komt dit door
het gebrek aan toerisme in met name het westelijke
deel van de gemeente. Als naar de meer toeristische
gebieden wordt gekeken (Zuidlaren, de kern Tynaarlo,
Zeegse, Vries, NP Drentsche Aa, Zuidlaardermeer), dan
valt op dat het aantal overnachtingen per vierkante
kilometer nog steeds relatief bescheiden is en op het
niveau van Westerveld. Ook in Westerveld zijn er echter
delen die iets meer overnachtingen herbergen. Een
belangrijk verblijfstoeristisch cluster in de Provincie is
rondom Borger, en daar is het aantal overnachtingen per
vierkante kilometer veel hoger. Daar geldt echter dat
de druk beheersbaar is.

Van de onderzochte landelijke gemeenten in Drenthe 
realiseert de gemeente Tynaarlo de laagste gemiddelde 
opbrengsten aan toeristenbelasting per inwoner. Hierin 
speelt mee dat de gemeente minder overnachtingen 
genereert dan de andere gemeenten in de Provincie, maar 
ook iets meer inwoners heeft door haar ligging vlakbij de 
steden Groningen en Assen. De gemeenten Westerveld en 
Borger-Odoorn slagen er als typische verblijfsgemeenten 
wel in hoge opbrengsten per inwoner te realiseren, maar 
de kosten om de openbare ruime op orde te houden zijn 
naar verwachting ook hoger.

Aantal dagbezoeken per inwoner

Aantal overnachtingen per km2

Raming toeristenbelasting per inwoner

Tynaarlo (10)

Borger-Odoorn (49)

Borger e.o. (138)

Zuidlaren e.o. (17)

Tynaarlo (0,34 m2)

Westerveld (0,39 m2)

Coevorden (0,45 m2)

Borger-Odoorn (0,27 m2)

Steenwijkerland (7,7)

Coevorden (8,2)

Borger-Odoorn (8,4)

Tynaarlo (8,0)

Tynaarlo

Zuidlaren e.o. 

Westerveld

Borger e.o. 

Tynaarlo

Zuidlaren e.o. 

Westerveld

Borger e.o. 

Tynaarlo

De Wolden  

Westerveld

Borger-Odoorn 

2.236

4.161

4.395 

11.763

€ 12,-

€ 49,-

€ 54,-

€ 15,-

50

112

89

169
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Toeristisch-recreatieve druk
De toeristische druk, gemeten aan de hand van densiteit (overnachtingen en bezoeken t.o.v. oppervlakte) en intensiteit 
(overnachtingen en bezoeken t.o.v. aantal inwoners), is op gemeenteniveau zeer bescheiden. Dit geldt zowel voor de 
vergelijking met het aantal inwoners als met de oppervlakte van de gemeente. Tussen gebieden in de gemeente zijn 
wel verschillen te zien. In Zuidlaren en de kernen rondom Zuidlaren vindt meer toerisme en recreatie plaats, maar de 
geraamde aantallen overnachtingen en bezoeken aan dit deelgebied zijn per inwoner en per km2 nog steeds lager dan 
bijvoorbeeld in de gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn.

Ten opzichte van enkele andere gemeenten in Drenthe is het verblijfstoerisme relatief goed verspreid over het jaar, 
door het grote aandeel winterharde accommodaties (hotelkamers, B&B’s, groepsaccommodaties en vakantiewoningen). 
De ligging aan het Pieterpad zorgt ervoor dat ook in het laagseizoen gasten naar de gemeente komen. Er blijft wel enig 
seizoenseffect, mede door de ligging van enkele grote bedrijven aan de meren in de gemeente.

Voorzieningenniveau
Inwoners van de gemeente Tynaarlo profiteren ten dele van de aanwezigheid van het toerisme in haar gemeente. De 
gemeente herbergt bijvoorbeeld relatief veel vierkante meters aan restaurants en cafés. Deels heeft dit te maken met de 
sociaaleconomische kracht van de inwoners van de gemeente, deels met de toeristisch-recreatieve kracht van delen van 
de gemeente. De diversiteit van het horeca-aanbod is ook in orde, met aanbod voor iedere doelgroep (incl. een sterren-
restaurant) en in diverse omgevingen (in centrum brinkdorp, aan het water, in de natuur). In Zuidlaren springt ook de 
diversiteit van het winkelaanbod eruit, maar op andere plaatsen in de gemeente is dit (veel) minder. Op gemeenteniveau 
is daardoor het effect neutraal.
 
Het basisniveau van het wandel- en fietsnetwerk is op orde, maar er zijn diverse geluiden dat met name de oost-west-
verbindingen in de gemeente extra aandacht verdienen. Deze zijn minder ontwikkeld door de noord-zuidrichting van het 
Noord-Willemskanaal en de beekdalenstructuur. Er zijn diverse routes (naast het Pieterpad) die de natuur en cultuurhis-
torie van de gemeente tonen (o.a. Knapzakroutes).

Neveneffecten
Het aantal vernielingen, misdrijven in de openbare orde en tegen openbaar gezag in de gemeente is licht boven het ni-
veau dat op basis van het aantal inwoners te verwachten valt, maar er zijn geen indicaties dat het toerisme hierin een rol 
speelt. Op het vlak van parkeren zijn er op sommige plaatsen indicaties van overlast (bijvoorbeeld op de Brink in Zeeg-
se), maar rondom Nationaal Park Drentsche Aa zijn juist wel voldoende voorzieningen.

Draagvlak onder bevolking
Het draagvlak onder de bevolking lijkt over het algemeen groot. Uit gesprekken met enkele vertegenwoordigers uit de 
samenleving ontstaat het beeld dat de voordelen van toerisme en recreatie belangrijker zijn dan eventuele nadelen. Met 
name de kern Zuidlaren is zeer levendig. Er zijn wellicht enkele problemen met het verkeer aldaar, maar die zijn niet 
per definitie aan het toerisme te relateren. Ook wordt hier geen grote drukte ervaren, zeker niet voor langere perioden 
in het jaar. In het (noord-)westelijk deel van de gemeente is toerisme minder nadrukkelijk aanwezig. Hierdoor is er ook 
geen overlast maar levert het ook minder voordelen op wat betreft voorzieningen. Het gebied functioneert met name als 
woonomgeving voor gezinnen waarvan de ouders in Groningen werkzaam zijn. Nationaal Park Drentsche Aa wordt door 
de vertegenwoordigers niet als te druk beschouwd. De mogelijkheden die de gemeente biedt tot participatie worden 
bovendien gewaardeerd.
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Sturingsinstrumenten

Oppervlakte
Natura 2000

Footprint ver-
blijfstoerisme 

per km2

Publieke/semi-
publieke laadpalen 
per 1.000 inwoners

Enkele jaren geleden, nog voor de coronacrisis, 
is het aantal unieke bezoekers en bezoeken aan 
natuurgebieden in Drenthe onderzocht. Nationaal 
Park Drentsche Aa komt qua aantallen bezoeken 
per hectare per jaar niet aan het bezoekniveau 
van Nationaal Park Dwingelderveld, maar vanuit 
landschapsbeheerorganisaties komen geluiden dat het 
bezoek én de overlast wel is toegenomen. In deze cijfers 
zijn bovendien de gevolgen van de coronacrisis nog niet 
opgenomen, die voor meer overlast (afval, loslopende 
honden, asociaal gedrag, wandelen buiten paden etc.) 
heeft gezorgd. Deze blijken deels veroorzaakt te worden 
door grotere aantallen, deels door het gedrag van de 
‘nieuwkomers’, die de regels/de mores in natuurgebieden 
niet/onvoldoende kennen of zich er minder aan houden. 
Het aantal jaarlijkse bezoeken per hectare aan enkele 
andere gebieden, zoals het Hunzedal en Peizermaden, is 
lager dan in het Nationaal Park Drentsche Aa.

De footprint van het verblijfstoerisme is vastgesteld 
aan de hand van kengetallen over de gemiddelde 
uitstoot tijdens een overnachting in een accommodatie. 
Hierbij is rekening gehouden met de reis naar de 
bestemming, de activiteiten tijdens het verblijf én de 
accommodatie. De footprint van het verblijfstoerisme 
per inwoner is in Tynaarlo, voor een landelijke gemeente, 
zeer bescheiden. Dit heeft grotendeels met de lagere 
aantallen overnachtingen te maken, maar ook met de 
activiteiten tijdens een verblijf. De reis naar de gemeente 
is grotendeels met de auto, maar daarna wordt ook 
het openbaar vervoer gebruikt (i.v.m. de ligging ten 
opzichte van Groningen) en gaat de gast wandelen 
of fietsen. Sowieso geldt dat de footprint van het 
verblijfstoerisme zeer bescheiden is in verhouding tot 
andere bedrijfstakken.

Naar schatting een derde van de overnachtingen 
in de gemeente vindt plaats bij bedrijven met een 
duurzaamheidskeurmerk. Ook in de gemeente Borger-
Odoorn geldt dit aandeel, de gemeente Tynaarlo presteert 
hiermee wel beter dan de gemeenten Westerveld en 
Steenwijkerland, die ook nationale parken binnen hun 
gemeentegrenzen hebben. In de gemeente Tynaarlo zijn 
het vooral grotere ketenbedrijven die over een keurmerk 
beschikken. Hoewel voor veel bedrijven een keurmerk 
vooral een bewijs is aan de gasten dat er stappen worden 
gezet op het vlak van duurzaamheid zijn meer bedrijven 
met de verduurzaming van hun aanbod bezig, bijvoorbeeld 
met waterbesparing, energieopwekking en het gebruik 
van biologische en/of streekproducten. Voor sommige 
aanbieders is het zelfs een belangrijk onderdeel van hun 
onderscheidend vermogen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 
om kleinschalige accommodaties (B&B’s en solitaire 
vakantiewoningen).

Footprint verblijfstoerisme per inwoner

Aandeel overnachtingen bij bedrijven met een 
duurzaamheidskeurmerk

Tynaarlo (108.000 kg.)

Borger-Odoorn 
(175.000 kg.)

Nederland 
(122.000 kg)

Westerveld 
(164.000 kg.)

Tynaarlo (1,39)

Borger-Odoorn (0,70)

Coevorden (0,65)

Emmen (0,92)

Borger-Odoorn (0,8%)

Tynaarlo (6,4%)

Westerveld (38,5%)

Emmen (6,4%)

Tynaarlo

De Wolden

Westerveld

Borger-Odoorn

Tynaarlo

Borger-Odoorn

Westerveld

Steenwijkerland

Aantal jaarlijkse bezoeken per hectare natuur- en 
recreatiegebieden

Nationaal Park 
Drentsche Aa

Hunzedal 

Peizermaden

Nationaal Park
Dwingelderveld

531

338

397

649

469 kg.

2.361 kg.

867 kg.

1.901 kg.

30-35%

15-20%

30-35%

0%
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Footprint toerisme
De gemeente Tynaarlo scoort als gemeente goed op de landelijke duurzaamheidsindex. Ook is de luchtkwaliteit (stik-
stofdioxide/fijnstof) in de gemeente relatief goed. De footprint waar het verblijfstoerisme voor zorgt is, vergeleken met 
het aantal inwoners en de oppervlakte, bescheiden. Dit heeft vooral te maken met de omvang van het verblijfstoerisme. 
Ten opzichte van andere bedrijfstakken is de footprint van het verblijfstoerisme zeer bescheiden. De gemeente beschikt, 
gelet op het aantal inwoners, minder dan het landelijk gemiddelde over publieke of semipublieke laadpalen, maar pres-
teert wel duidelijk beter dan de meeste andere Drentse gemeenten.

Kwaliteitsbehoud erfgoed, natuur en landschap
Met het Zuidlaardermeer, het Paterswoldsemeer en haar beekdalenstructuur is de gemeente relatief waterrijk. Belang-
rijk qua bezoeken is Nationaal Park Drentsche Aa, dat net als het Hunzedal tot de tien best bezochte gebieden van Dren-
the hoort. Het aantal bezoeken aan met name het Nationaal Park is hoog vergeleken met de omvang van het gebied, 
mede door de strategische ligging tussen Assen en Groningen in. De gemeente functioneert ten dele als achtertuin voor 
inwoners van de twee steden. Te intensief gebruik, mede door toerisme, leidt tot een afbreuk aan ecologische kwaliteit. 
In coronajaar 2020 is het bezoek verder toegenomen. De landschapsbeheerorganisaties ervaren dat bezoekers te weinig 
afweten van de regels die gelden in het gebied. Dit leidt soms tot fricties.

Cultuurhistorie en erfgoed zijn belangrijk in de gemeente. Tynaarlo is onderdeel van UNESCO Geopark de Hondsrug, en 
beschikt aansluitend op het Paterswoldsemeer over een landgoederengordel. Deze dragen bij aan de profilering van de 
gemeente, maar worden nog niet ten volle benut. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de verhalen rondom het Meisje van 
Yde en de prijs die Zuidlaren in 2014 kreeg als Groenste Dorp van Europa. In het verblijfstoerisme zijn wel enkele (klein-
schalige) aanbieders die gebruik maken van erfgoed. 

Duurzaamheid R&T-sector
In de gemeente zijn twee verblijfsrecreatieve bedrijven met een duurzaamheidskeurmerk, beide met een Green Key 
Goud-keurmerk. Dit sluit niet uit dat ook andere bedrijven maatregelen doorvoeren ter bevordering van de duurzaam-
heid, maar het resulteert (vooralsnog) niet in een keurmerk. Uit gesprekken met ondernemers komt naar voren dat 
meerdere bedrijven (pragmatische) maatregelen hebben genomen om hun bedrijf te verduurzamen en dit ook enigszins 
tot zeer belangrijk vinden in de bedrijfsvoering. De meest voorkomende maatregelen zijn ter bevordering van waterbe-
sparing, eigen energieopwekking/energieneutraliteit en het gebruik van biologische en/of streekproducten.

Duurzaamheidsbeleid gericht op toerisme
De gemeente beschikt over eigen duurzaamheids- of vergelijkbaar beleid, maar de doelen hierin zijn niet SMART gefor-
muleerd. Er is wel enige aandacht voor toerisme. De gemeente is daarnaast betrokken bij enkele regionale en/of provin-
ciale trajecten ter verduurzaming van de sector, zoals het traject Vitale Vakantieparken, het traject duurzaam toerisme 
in de Nationale Parken en het Koploper-project ter verduurzaming van mkb-bedrijven. Het effect op de R&T-sector van 
laatstgenoemd traject lijkt overigens relatief beperkt. Er is ten slotte enige integraliteit tussen de beleidsvelden duur-
zaamheid en toerisme.
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• Werk aan een passende doorontwikkeling van recreatie en toerisme. Op economisch vlak blijft de 
gemeente Tynaarlo nog wat achter op de meeste andere Drentse gemeenten, vooral vanwege de onevenredige 
verdeling van het aanbod over de gemeente en de kleinschaligheid van het toeristisch product. Met name in 
Zuidlaren en omliggende kernen is de impact van het toerisme op de economie groter. Vanuit de samenleving is 
er voldoende draagvlak voor toerisme en recreatie en de toeristisch-recreatieve druk is op gemeenteniveau zeer 
laag. Om die redenen bevelen wij aan om het toeristisch-recreatieve product door te ontwikkelen, maar wel op 
een manier die past bij de ligging en het karakter van de gemeente.

• Versterk de functie als achtertuin van Assen en Groningen. Belangrijk voor Tynaarlo is de ligging tussen 
Assen en Groningen. Dit heeft invloed op het karakter van de gemeente, en biedt tevens kansen. Tynaarlo 
heeft nu al deels de functie als achtertuin van beide steden, mede door de landschappelijke diversiteit. Met 
een fijnmazig en hoogkwalitatief routenetwerk (incl. voldoende voorzieningen op strategische punten en 
goede oost-westverbindingen) kunnen deze bezoekers een economische bijdrage leveren en daarmee het 
voorzieningenniveau voor inwoners van de gemeente Tynaarlo in stand houden of uitbreiden.   

• Zet nog meer in op kleinschalig en hoogwaardig toerisme. De huidige verblijfsgast bezoekt Tynaarlo op dit 
moment vooral vanwege het landschap. Het Nationaal Park Drentsche Aa, en de landgoederengordel en de 
ligging aan de meren zijn de belangrijkste assets, en allen zijn op relatief beperkte afstand van elkaar. Bij dit 
profiel past vooral meer kleinschalig en hoogwaardig toerisme, waar goede randvoorwaarden voor moeten 
worden gecreëerd. Die sluiten aan bij de mogelijkheden om beter op de regiobezoeker in te spelen, ook voor de 
zakelijke markt.

• Zet UNESCO Geopark de Hondsrug meer in the picture in functie van kleinschalig en hoogwaardig 
toerisme. Ook Geopark de Hondsrug speelt een rol in de gemeente. De doorontwikkeling van het Hondsrugpad 
tot zgn. leading quality trail kan een impuls betekenen, net als de belevingselementen die in het gehele gebied 
worden ontwikkeld. De status van UNESCO Global Geopark is echter nog relatief nieuw en wordt in de marketing 
onderbelicht. De gast die kleinschalig toerisme ambieert is hier gevoelig voor, dus het is raadzaam om hier meer 
op in te zetten. Ook een toegangspoort, zoals bij de Drentse Nationale Parken, draagt bij aan de zichtbaarheid.

• Koppel monitoring bezoek aan acties in activatieplan Nationaal Park Drentsche Aa. De meest recente 
cijfers (2015) lieten zien dat het bezoekniveau per hectare aan het Nationaal Park Drentsche Aa nog achterbleef 
op dat van andere Drentse natuur- en recreatiegebieden. Vanuit beheerorganisaties wordt echter gemeld dat op 
diverse plaatsen in het Nationaal Park de afgelopen jaren de drukte toegenomen is. Het is raadzaam om vaker 
bezoekmetingen en eventueel parkeermetingen uit te voeren, zodat bij oplopende druk het activatieplan kan 
worden bijgestuurd en de bijdrage van toerisme en recreatie wordt geoptimaliseerd.

• Creëer een nieuwe impuls voor Zuidlaren met focus op hoogwaardige nichemarkten. Zuidlaren is 
de belangrijkste toeristische kern in de gemeente Tynaarlo en onderscheidt zich onder meer door haar 
specialistische winkels, diverse horeca, evenementen en groene karakter. Hoogwaardig toerisme heeft hier 
kansen, maar vernieuwing is belangrijk. 1-2 nieuwe evenementen in samenspraak met lokale ondernemers en 
gericht op een nichepubliek kunnen de basis voor de voorzieningen versterken en de kern beter op de kaart 
zetten. 

• Houd grip op de gevolgen van de coronacrisis voor de hotelsector. In de afgelopen jaren zijn er in de 
provincies Drenthe en Groningen allerlei grootschalige hotelontwikkelingen geweest. Tynaarlo zit daar, als 
gemeente die de steden Assen en Groningen verbindt, middenin. De coronacrisis kan op de middellange termijn 
gevolgen hebben voor hotels die in hoge mate afhankelijk zijn van de zakelijke markt. Daarom is het belangrijk 
om op regionaal/interprovinciaal niveau voldoende grip te houden op de balans tussen vraag en aanbod.

• Ondersteun ook kleine bedrijven in verduurzaming. Grotere ketenbedrijven hebben intern voldoende 
knowhow om een bijdrage te leveren aan doelstellingen op het vlak van verduurzaming. Bij kleinere bedrijven 
ontbreekt vaak de mankracht en de kennis om deze stap te zetten. Initiatieven vergelijkbaar met het Koploper-
traject kunnen eraan bijdragen dat ook deze bedrijven een stap kunnen zetten. 

• Blijf sturen op de vitaliteit verblijfsrecreatie. Blijf met de verblijfsrecreatieve sector, en met name met 
de grotere bedrijven die over meer marketingkracht beschikken, in gesprek over het vitaliseren van de 
accommodaties en de voorzieningen. Overnachtingen bij deze bedrijven zijn essentieel om de draagkracht voor 
voorzieningen in de kernen in stand te houden en/of uit te breiden.  
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Achtergrond van het model 
Het Dashboard Impact Toerisme is door ZKA Leisure Consultants ontwikkeld om de bredere impact van toerisme en 
recreatie inzichtelijk te maken. Dat effect beperkt zich niet tot de economie, maar heeft, zeker op plaatsen waarin het 
toerisme sterk vertegenwoordigd is, ook invloed op de samenleving en de (ruimtelijke) omgeving. Tot nog toe is de 
economische invloed vaak het meest tastbaar, de effecten op de samenleving en de omgeving zijn vaak minder
gekwantificeerd beschikbaar. Dat ertoe heeft geleid dat ZKA een stap verder is gegaan door de drie dimensies waarop 
toerisme en recreatie impact hebben (Economie, Samenleving en Omgeving) te vertalen in circa 70 indicatoren. Deze 
indicatoren zijn gegroepeerd in thema’s, die samen de drie dimensies vormen.

Elke indicator krijgt een score aan de hand van een objectieve schaal, gebaseerd op benchmarks met circa 70-75 andere 
bestemmingen (kernen of gemeenten). Hierbij wordt rekening gehouden met het karakter van een gebied: voor een 
plattelandsgemeente gelden bij diverse indicatoren andere grenswaarden dan voor stedelijke gemeenten. De weging 
van de individuele scores leidt tot een rapportcijfer per dimensie. Een hoger rapportcijfer impliceert dat de situatie beter 
is: als twee gebieden een 8,0 en een 6,0 scoren op toeristisch-recreatieve druk, dan is de druk dus hoger in het gebied 
met het lagere rapportcijfer.

Afbakening
Het onderzochte gebied in dit dashboard betreft de gemeente Tynaarlo. Bij sommige indicatoren is een onderscheid 
gemaakt tussen de resultaten op gemeenteniveau en de resultaten voor Zuidlaren en omliggende kernen (Midlaren, 
Tynaarlo, Zeegse, Vries, Taarlo, Oudemolen), waar een groot deel van toeristisch-recreatieve activiteiten in de gemeente 
plaatsvindt. De resultaten hebben betrekking op het jaar 2019, maar daar waar mogelijk wordt inzicht gegeven in de 
effecten van de coronacrisis. De resultaten voor de gemeente Tynaarlo zijn gebenchmarkt met andere gemeenten. In 
de keuze voor benchmarkgemeenten is per onderwerp rekening gehouden met een drietal factoren: 1. de ligging ten 
opzichte van Tynaarlo, 2. het karakter van de benchmarkgemeente, en 3. opvallende benchmarkwaarden. Hierdoor is 
niet altijd gekozen voor dezelfde benchmarkgemeente.

Bronnen en methodieken
De indicatoren, thema’s en dimensies zijn beoordeeld aan de hand van diverse bronnen en methodieken. Eén van de 
gehanteerde bronnen is de Monitor Toerisme Drenthe 2019, opgesteld door Ecorys in opdracht van Recreatieschap 
Drenthe. Daarnaast zijn diverse (openbare) databronnen van onder meer het CBS, Stichting LISA, Locatus, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap ingezet, en heeft ZKA Leisure Consultants eigen 
onderzoek uitgevoerd en diverse beleidsdocumenten bestudeerd. Bij diverse indicatoren wordt aangesloten bij de 
meetwijze die door het Data en Development Lab (CELTH, CBS, NBTC) in de Staat van bestemming Nederland wordt 
gehanteerd. Aanvullend op het bureauonderzoek zijn interviews uitgevoerd met enkele ondernemers in het verblijfs- en 
dagtoerisme, met drie natuurbeheerorganisaties, en met enkele inwoners en/of vertegenwoordigers van dorpsraden in 
de gemeente. Laatstgenoemde interviews zijn uitgevoerd om een eerste indruk van het draagvlak onder de bevolking 
van recreatie en toerisme te krijgen. Tevens heeft een sessie met ambtenaren van de gemeente plaatsgevonden. Een 
gedetailleerde bronnenlijst is opvraagbaar bij ZKA Leisure Consultants en bij de gemeente Tynaarlo.
 
Copyright 
Dit rapport is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen op basis van deskundig onderzoek. Onderhavig rapport 
bevat een weergave en interpretatie van (delen van de) onderzoeksresultaten. Het is anderen toegestaan om (delen van) 
het rapport en gehanteerde methodieken en modellen te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren zolang ZKA 
Leisure Consultants als maker van het werk wordt vermeld en het werk niet commercieel wordt gebruikt.

Vormgeving en beelden
De vormgeving is verzorgd door Studio Meesterwerk. De foto’s in deze rapportage zijn van diverse bronnen. Sommige 
foto’s zijn aangeleverd door de gemeente Tynaarlo, sommige foto’s zijn afkomstig uit de beeldbank van Marketing 
Drenthe, enkele foto’s zijn rechtenvrij of eigen werk.

Bronvermelding foto’s: 
Leonie Wiers: pagina’s 1 (top, klein kader rechts) en 9
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