
Dit levert onze sector op
1. Economie 
De sector zorgt voor omzet én werkgelegenheid. 

Met 2 miljoen gasten, 7.4 miljoen overnachtingen,

1.7 miljard aan bestedingen én 16.000 banen is deze 

sector een belangrijke motor van de Drentse 

economie.

2. Behoud van voorzieningen 
Recreatie & toerisme zorgen voor draagvlak van 

voorzieningen. Denk aan het behoud van de super-

markt of zwemlessen die gegeven worden op een 

vakantiepark. Daarnaast biedt het inwoners plezier 

en vertier in hun woon- en leefomgeving en draagt 

recreatie bij aan hun gezondheid.

3. Sociaal maatschappelijke waarde 
De vrijetijdseconomie versterkt de trots van inwo-

ners en geeft onder meer ouderen de gelegenheid 

om via vrijwilligerswerk deel te blijven nemen aan 

de maatschappij.

Recreatie & Toerisme verdienen een 
prominente plek in het coalitieakkoord. 
De vrijetijdseconomie heeft niet alleen 
een grote economische waarde voor de 
provincie Drenthe, het is ook belangrijk 

voor de kwaliteit van leven en de 
gezondheid van Drenten.
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4.	 Voorzieningen	en	leefbaarheid
Uit de vorig jaar uitgebrachte “leefbaarheidsmonitor” voor 

Drenthe blijkt dat door vergrijzing en krimp van de bevolking 

het voorzieningenniveau de komende jaren onder druk komt 

te staan. Om hier tegenwicht aan te bieden zullen er uiter-

aard om te beginnen, zowel in de kernen als op het platteland, 

voldoende nieuwe woningen moeten worden gebouwd. 

Echter, een vitale recreatiesector kan een minstens zo 

belangrijke bijdrage leveren aan het in stand houden van 

de noodzakelijke voorzieningen in de provincie. Immers 

goed geoutilleerde vakantieparken en een goede recreatieve 

‘infrastructuur’ kunnen ook worden gebruikt en dientenge-

volge ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Investeer 

daarom in een vitale recreatiesector, want dat draagt bij 

aan het in stand houden van een breed pakket aan (publieke) 

voorzieningen. 

5. Mobiliteit
Slimme, duurzame en kwalitatieve mobiliteit is van groot 

belang voor alle gebruikers in Drenthe. Optimale bereikbaar-

heid betekent een infrastructuur die in alle vormen genoeg 

capaciteit heeft om alle reisbewegingen te kunnen faciliteren. 

Het is hierbij belangrijk dat ook het OV goede en voldoende 

aansluitingen heeft, dan wel alternatieven kent (o.a. deelmo-

biliteit, OV-hubs met toeristisch recreatieve voorzieningen), 

zodat ook de buitengebieden op een duurzame manier 

bereikbaar blijven voor de inwoner, de toerist én het 

personeel van recreatieparken.

6. Recreatieparken 
Maak beleid om de vitaliteit en recreatieve functie van 

recreatieparken te herstellen en behouden. Versterk de 

rechtspositie van ondernemers in de aanpak van permanente

bewoning. En maak elders ruimte voor woningen en 

noodopvang. Blijf komend collegeperiode de aanpak van 

Vitale Vakantieparken Drenthe vol ondersteunen vanuit een 

integrale aanpak!

7. Verduurzaming en ‘natuurinclusief handelen’
Geef recreatie en toerisme een rol in de verduurzaming van 

gebieden. Inspireer consumenten tot duurzame vormen van 

toerisme en recreatie. En maak regelingen om voorzieningen 

te verduurzamen makkelijker te vinden en te gebruiken.

1.  Provinciaal toeristisch beleid
Toerisme & recreatie zijn van cruciaal belang voor Drenthe. 

Deze sector is een belangrijke motor van de Drentse econo-

mie. De sector zorgt voor werkgelegenheid, economische 

spin-off, leefbaarheid en het Bruto Provinciaal Geluk van de 

bewoners zelf. Opvallend genoeg heeft de Provincie geen eigen 

toeristisch beleid met uitvoeringsprogramma. Ook is de 

huidige Investeringsagenda - 2,5 miljoen voor Vitale Parken 

en 4 miljoen voor de vrijetijdseconomie - incluslief de aanleg 

van routenetwerken en marketing - niet in lijn met het belang 

van de sector. Omarm als provincie de visie ‘Perspectief 

Bestemming Drenthe 2030’ en geef verder vorm aan dit 

beleid.

 2. Toekomst van het platteland
De provincie heeft belangrijke taken gekregen van het rijk: 

nieuwe woningen, minder stikstof, een transitie in de 

landbouw, versterking van de natuur en dat allemaal in het 

buitengebied dat zo belangrijk is voor de recreatiesector. Al 

met al hebben we 1,8 x Nederland nodig om tegemoet te ko-

men aan alle ruimteclaims. Dat gaat niet lukken, dus moeten 

we elkaar zien te vinden en meer samenwerken. Dat lukt het 

beste in een gebiedsgerichte aanpak. Besteed aandacht aan 

de ontwikkeling van vrijetijdslandschappen waarbij natuur, 

landbouw en recreatieontwikkelingen hand in hand gaan. Het 

begrip ‘brede welvaart’ is hierbij het uitgangspunt. Kortom: 

zorg dat deze belangrijke sector aan tafel zit om een nieuwe 

‘vitaliteit’ van het platteland te vinden! 

3. Toegankelijke natuur 
Drenthe is een prachtige provincie en daarmee hét visite-

kaartje van onze recreatieondernemers. Dat danken we met 

name aan de mooie natuur waarin zowel onze gasten als 

inwoners graag genieten, ontspannen en nieuwe energie 

opdoen. Voor het recreatieve medegebruik zijn bereikbaar-

heid, een optimale staat van de paden en routestructuren, 

parkeergelegenheid en de voorzieningen onderweg essenti-

eel. Voorkom de afsluiting van natuurgebieden. Leg alle maat-

regelen voor de natuurbescherming in een gebied op tafel. 

Vind een uitgebalanceerde combinatie van oplossingen. En kap 

daarbij toerisme en recreatie niet voorbarig af: recreatie 

en toerisme kunnen vaak prima samengaan met 

natuurbescherming.

Geef recreatie & toerisme een 
plek in het coalitieakkoord!

Wat kan de provincie doen?
Zeven aandachtspunten voor provinciaal beleid


