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Voorwoord
Het gaat goed met het toerisme in de gemeente
Coevorden. Het aantal toeristische overnachtingen is in
onze gemeente het hoogst van heel Drenthe. Met dank
aan de ondernemers die het voor de toerist aantrekkelijk
maken om in onze gemeente te verblijven. Naast de
aanbieders van overnachtingen en dagrecreatie, hebben
ook andere ondernemers baat bij toerisme. Toeristen
doen boodschappen, ze winkelen en ze maken gebruik
van vele andere faciliteiten. Daarmee is toerisme één van
de belangrijkste pijlers voor onze lokale economie.
Als gemeente faciliteren we in de basis vanuit onze rol
en naar de behoefte van ondernemers, maar denken
het liefst ook mee hoe samen te reageren op de vraag
van onze gasten. We stimuleren bedrijven graag in hun
ondernemerschap/gastheerschap en dagen hen uit om
creatief te zijn, te vernieuwen en verder te ontwikkelen.
Het is goed dat we in Zuidoost Drenthe samen
optrekken. Het regionale beleid, als onderdeel van onze
beleidsagenda, geeft goede aanknopingspunten voor de
betrokken gemeenten.

Er gaan veel zaken goed, sommige zaken verdienen
blijvend aandacht. Oog houden voor kwaliteit en een
divers aanbod, gastvrijheid en informatievoorziening zijn
enkele van deze aandachtspunten.
De uitwerking van de ‘Beleidsagenda Vrijetijdseconomie’
kwam tot stand in samenwerking met onze toeristische
ondernemers en met de stichting Toeristisch Recreatief
Coevorden (ToReCo). Het resultaat is een agenda die van
ons gezamenlijk is en waarin ondernemers, inwoners en
de gemeente een rol hebben. Een aantal inspirerende
bijeenkomsten ging er aan vooraf. Het doet mij goed
dat we met alle inzichten en meningen een prachtige
beleidsagenda hebben kunnen samenstellen.
Laten we er samen voor zorgen dat het toerisme in onze
regio zich blijft ontwikkelen en dat we blijven aansluiten
op de wensen van onze gasten.
Jan Zwiers
Wethouder gemeente Coevorden
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Inleiding

1.1
Aanleiding
In 2015 zorgde de toeristisch-recreatieve sector
voor maar liefst 24,7% van de werkgelegenheid in
de gemeente Coevorden. Mede omdat het aantal
overnachtingen, de toeristische bestedingen en de
werkgelegenheid jaarlijks toenemen, is het van belang
om een heldere beleidsagenda te hebben. Hierin geven
ondernemers samen met de gemeente aan hoe ze
aankijken tegen het toeristische werkveld, welke doelen
nagestreefd worden en hoe dit gezamenlijk bereikt kan
worden. Het vorige beleidsplan (All Inclusive) dateert uit
2010 en vanwege de snel veranderende wereld is het dan
ook wenselijk het beleid te actualiseren.
Gasten zijn steeds kritischer en vragen om vernieuwde
concepten; bovendien zitten andere regio’s niet stil.
Regionale samenwerking en kennis van de markt
zijn steeds belangrijker, de gast ziet immers geen
gemeente-grenzen. Dit vraagt om een actieve houding
van de toeristische sector en de gemeente. Verdere
uitbouw van de sector draagt bij aan een aantrekkelijk
woon- en leefklimaat voor inwoners en heeft naast een
maatschappelijk belang een aanzienlijke economische
betekenis.

1.2
Doelstelling
Het doel van de beleidsagenda is het ontwikkelen en
in stand houden van het toeristisch-recreatief product
in de gemeente Coevorden om te voorzien in de
recreatiebehoeften, van zowel de eigen inwoners als van
de toeristen, als het vergroten van de werkgelegenheid
in deze sector. Om extra werkgelegenheid te genereren
moeten de bestedingen in het gebied toenemen.
Wanneer dagrecreanten gedurende een langere periode
in het gebied zouden verblijven nemen de bestedingen
sterker toe omdat verblijfsrecreanten per dag meer
besteden dan dagrecreanten. Het realiseren van meer
overnachtingen in de gemeente Coevorden is daarom
een belangrijk middel om de geformuleerde doelstelling
te bereiken. De groei van het aantal overnachtingen kan
op verschillende manieren worden gestimuleerd.

Het is van belang dat het vrijetijdsaanbod vraaggericht is, onderscheidend vermogen heeft en een hoogwaardige
kwaliteit kent. Dit aanbod dient onder de aandacht gebracht te worden van de consument, in nauwe samenwerking
met de marketing van de regio en Drenthe.

Het doel is om enerzijds een aantrekkelijke gemeente te zijn om in te recreëren en te ondernemen, en anderzijds een
verhoging van het aantal bezoekers, die langer verblijven en meer besteden.
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De cijfes in bijlage 5 ‘Cijfers Vrijetijdseconomie’ bevatten
verschillende, relevante indicatoren om ontwikkelingen te
monitoren. Specifiek wordt er gekeken naar:
• het aantal overnachtingen in de vrijetijdssector;
• de bestedingen in de vrijetijdssector;
• de werkgelegenheid in de vrijetijdssector.
Deze ontwikkeling zal minimaal net zo goed zijn als de
gemiddelde ontwikkeling in de provincie Drenthe.
De cijfers die voor de meting worden gebruikt, zijn
afkomstig uit het tweejaarlijks onderzoek ‘Toerisme in
cijfers, Ecorys’ dat in opdracht van de provincie wordt
uitgevoerd.
1.3
Terugblik vorige beleidsplan
Het vorige beleidsplan (2010 – 2015) genaamd ‘All
Inclusive’ zet in op de ontwikkeling, versterking en
verdere uitbouw van het toeristisch potentieel. In
het beleidsplan staan drie speerpunten benoemd:
cultuurtoerisme, plattelandstoerisme en actief
toerisme. Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd
op deze terreinen. De Stichting Toeristisch Recreatief
Coevorden (ToReCo) is verder geprofessionaliseerd
en heeft toeristisch Coevorden onder de noemer
Magisch Drenthe verder op de kaart gezet. Er is veel
geïnvesteerd in de beleefbaarheid van het centrum
van Coevorden (de ‘Stad als Museum’) en het Geopark
de Hondsrug met de inmiddels verkregen UNESCO
status. In routeontwikkeling is geïnvesteerd door de
realisatie van kanoroutes en invulling en verbetering van
ontbrekende schakels op het gebied van wandel-, fietsen ruiterroutes.

Via het Recreatieschap Drenthe zijn de fietsknooppunten
gerealiseerd en Dalen is sinds 2010 startplaats van de
Fiets4daagse. Regionaal is er meer samenwerking in
Zuidoost-Drenthe, maar ook op het niveau van geheel
Drenthe (via onder meer het Recreatieschap) en zelfs
grensoverschrijdend naar Duitsland. Door de grensligging
is de gemeente Coevorden betrokken bij ontwikkelingen
tussen Noord-Nederland en de Duitse deelstaat
Niedersachsen (Nedersaksen). Dit heeft zich geuit in
onder andere het project ‘Fietsen Ohne Grenzen’.
De Havendagen in Coevorden trekken steeds
meer bezoekers en uiteindelijk weten ook meer
toeristen de regio te vinden. Er is veel gedaan om
het ondernemerschap te stimuleren met subsidies
zoals Leader, evenals het faciliteren van deskundige
begeleiding vanuit het Expert team en het
Kwaliteitsteam. Ook zijn er jaarlijks bedrijfsbezoeken
afgelegd om contact te onderhouden met ondernemers
en signalen uit de markt te bereiken. Plopsa Indoor
Coevorden heeft zich gevestigd in Coevorden en is
het enige Plopsa park in Nederland. In de nieuwe
beleidsperiode wordt deze stijgende lijn doorgezet.
Cultuurtoersime, Plattelandstoerisme en actief toerisme
zijn nog steeds van groot belang voor alle partijen, maar
geven we in het nieuwe beleid op een andere manier
vorm.
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1.4
Verantwoording
Door een gezamenlijke inspanning met een brede
betrokkenheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke
instellingen, verenigingen en de gemeente gaan we
het verschil maken voor Coevorden. Hierbij is zoveel
mogelijk rekening gehouden met de wensen en
ideeën van ondernemers en organisaties. Voordat de
‘Beleidsagenda Vrijetijdseconomie’ is opgesteld, is er
gewerkt aan een regionaal beleidskader. Hierin hebben
de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden
afspraken gemaakt over een nauwere samenwerking.
De ‘Beleidsagenda Vrijetijdseconomie’ heeft een
duidelijke relatie met het ‘Beleidskader recreatie en
toerisme Zuidoost-Drenthe’. Samen met het regionale
beleidskader Zuidoost-Drenthe is de ‘Beleidsagenda
Vrijetijdseconomie’ de opvolger van alle eerdere
beleidsplannen op het gebied van recreatie en toerisme.
Om te komen tot het ‘Beleidskader recreatie en toerisme
Zuidoost-Drenthe’ is een enquête gehouden onder
ondernemers en zijn diverse gesprekken gevoerd met
ondernemers en toeristische stakeholders, zoals provincie
Drenthe, Marketing Drenthe, het Recreatieschap Drenthe
en de Stichting Toeristisch, Recreatief Coevorden
(ToReCo). Ook is er een bijeenkomst gehouden voor
ondernemers van de drie gemeenten. De verzamelde
data is gebruikt als input voor de lokale ‘Beleidsagenda
Vrijetijdseconomie’.
Bij de start van de ‘Beleidsagenda Vrijetijdseconomie’
heeft er een ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden,
waar toeristisch recreatieve ondernemers, Verenigingen
van Plaatselijke Belang, raadsleden en betrokken

organisaties samen met de gemeente gesproken hebben
over toerisme en recreatie in onze gemeente. Dit heeft
geleid tot inzicht in belangrijke pijlers en de prioritering
daarvan.
In de voorbereiding op de ondernemersbijeenkomst is
deskstudie uitgevoerd. Na deze bijeenkomst heeft er een
rondetafelgesprek plaatsgevonden tussen een selecte
groep ondernemers, afgevaardigden uit de sector en de
gemeente. Tijdens dit gesprek zijn de SWOT-analyse
en de conclusies uit deze beleidsagenda besproken
en getoetst. Naast deelname van de Stichting ToReCo
aan de ondernemersbijeenkomsten, is ook separaat
overleg geweest tussen het bestuur van de stichting en
de gemeente. In de laatste fase van het proces is het
concept ter inzage gelegd en is er een inloopbijeenkomst
georganiseerd. De betrokkenheid van ondernemers
en stakeholders is sterk geweest en liet een doelgroep
zien die inzet toont. De uitkomst van het onderzoek
en de overleggen hebben geleid tot de voorliggende
beleidsagenda. Deze beleidsagenda verwoordt de
gezamenlijke visie van de betrokken partijen.
1.5
Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt een korte analyse gegeven van
de huidige stand van zaken rondom toerisme en recreatie
in de gemeente Coevorden, met een vertaling naar de
belangrijkste opgaven voor de gemeente. In hoofdstuk
drie wordt ingegaan op de rol die de gemeente zelf
neemt ten opzichte van de rol van de toeristische sector.
Hoofdstuk vier gaat in op de ‘uitvoeringsagenda’ en
hoofdstuk vijf geeft een overzicht van de gemeentelijke
financiën die gemoeid gaan met toerisme en recreatie.
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2.

Waar staan we nu?

2.1
SWOT-Analyse
In deze paragraaf zijn de sterktes en zwaktes van het
toeristische product in de gemeente Coevorden en de
kansen en bedreigingen voor de betrokken partijen
beschreven. De belangrijkste elementen komen aan
bod. Hieruit zijn vervolgens conclusies getrokken.

Dit hoofdstuk is gebaseerd op bestaande
beleidsdocumenten en onderzoeken, interviews met
stakeholders en op een enquête die gehouden is onder
ondernemers. De uitwerking van de SWOT-analyse is te
lezen in bijlage 1.

Interne analyse

Externe analyse

Sterke punten

Kansen

S1

Bijzondere cultuurhistorische waarden,
landschappen en verhalen

K1

Inzet op meer kwaliteit en vraaggerichtheid biedt
kansen voor meer economisch effect

S2

De Hondsrug is UNESCO Werelderfgoed

K2

Groei aantal Duitse en Belgische gasten

S3

Grootschalig aanbod

K3

Bekendheid van de USP’s en de verhalen

S4

Grote werkgelegenheid in toeristische sector

K4

Toenemende vraag naar kortdurende vakanties in
Nederland

S5

Zichtbaarheid binnen Drentse marketing

K5

Belang evenementen neemt toe

S6

Uitgebreid aanbod wandel-, fiets- en ruiterpaden

K6

Drentse ontwikkelingen rondom fietsen en
wandelen

K7

Online consument

K8

Lokale en regionale samenwerking

K9

Ontwikkeling Wildlands

Zwakke punten

Bedreigingen

Z1

De kwaliteit en diversificatie van een deel van het
aanbod verblijfsrecreatie blijft achter

B1

Coevorden ligt in de krimpregio Noord-Nederland

Z2

Het op peil houden van de juiste kennis en kunde
vereist veel inspanning

B2

Andere regio’s zijn actief in het trekken en binden
van recreanten en toeristen

Z3

Toeristisch profiel in Coevorden is lastig te vinden

B3

Grote druk op de verblijfs- en dagrecreatie markt

Z4

Ontwikkelingen snel, toekomstbestendig
breedbandnetwerk

B4

De retail staat onder druk

Tabel 2.1: SWOT-Analyse
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In de Confrontatiematrix zijn de verschillende items uit de SWOT-analyse tegen elkaar afgezet.
Sterke punten inschakelen om op kansen in te spelen.

S1
S2
S3
S6

en
en
en
en

K3
K3
K2
K6

Sterke punten inschakelen om bedreigingen af te weren.

S4 en B1
S5 en B2

Zwakke punten versterken om op kansen in te spelen.

Z1 en K1
Z2 en K1
Z3 en K3

Zwakke punten versterken om bedreigingen weerstand te bieden.

Z4 en B3
Z3 en B4

Tabel 2.2: Confrontatiematrix

2.2
Conclusies
De regio Coevorden is een toeristisch-recreatief
gebied met bijzondere trekpleisters: de Hondsrug,
dat is uitgeroepen tot UNESO Geopark, het historisch
centrum van Coevorden met het middeleeuwse kasteel
en de prachtige natuur in het buitengebied met oude
dorpskernen en zanddorpen. Het gebied kent een
aantal landelijke toeristische ondernemers en een hoge
werkgelegenheid in de gehele sector. Factoren die
kansen bieden zijn buitenlandse gasten, de Drentse
ontwikkelingen rondom fietsen en wandelen en de vele
verhalen die de gemeente herbergt.
Evenementen zijn een belangrijke manier voor een sterke
profilering van de stad, het buitengebied of de regio. Ook
in de gemeente Coevorden liggen hier kansen door met
meer, andere of kwalitatief hoogwaardigere evenementen
de naamsbekendheid te vergroten en de bestedingen te
laten stijgen. Dit kan door de verblijfsduur te verlengen

wanneer ingezet wordt op meerdaagse evenementen.
Ook biedt een goede vindbaarheid in alle fasen van
de ‘customer journey’, van oriëntatie tot boeken tot
bezoek en referenties achteraf, kansen voor een betere
profilering. Marketing en informatievoorziening spelen
hierin een belangrijke rol.
Er zijn een aantal aandachtspunten die verdere
ontwikkeling van het toerisme kunnen belemmeren:
• Weinig diversiteit in het aanbod van verblijfsrecreatie.
• Verblijfsrecreatie is niet vraaggericht genoeg.
• Innoverend vermogen en het op peil houden van
kennis om in te kunnen springen op de veranderende
markt van ondernemers.
• De profilering van de stad Coevorden en het
buitengebied in de gemeente.
• De discussie rondom de beste manier om de
gemeente Coevorden op toeristisch gebied in de
markt te zetten.
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Een belangrijke taak is de sterkten van de regio
te benutten door op de kansen in te zetten en de
aandachtspunten gezamenlijk met de sector aan te
pakken en om te buigen.

In hoofdstuk drie is beschreven op welke wijze dit
georganiseerd wordt. Hoofdstuk vier beschrijft de
vertaling naar een toeristische uitvoeringsagenda: de
speerpunten waarop wordt ingezet.

De invulling van de agenda is vooral geënt op de volgende strategie met onderstaande drie speerpunten:

Het vraaggericht ontwikkelen van
een toeristisch product:

Verbinden, ontmoeten en
samenwerken:

•

Beter inspringen op wensen van
toeristen en recreanten. Hiermee
een divers product aanbieden
met een hoge kwaliteit.

•

Uitwisselen van kennis en
gezamenlijk ontwikkelen van
nieuwe toegevoegde waarde
voor de sector.

•

Beter inspringen op online
wensen van consumenten
en de specifieke wensen van
buitenlandse gasten.

•

Verbinden van het bestaande
aanbod via bijvoorbeeld
activiteiten, evenementen of
routes.

Stimuleren en mede faciliteren
van kennisoverdracht tussen
ondernemers en gemeente om
in te spelen op een vraaggericht
toeristisch product.

•

Nauwere samenwerking tussen
spelers binnen en buiten de
sector waardoor een verassend
en innovatief aanbod voor gasten
ontstaat, zonder dat hier grote
investeringen voor nodig zijn.

•

Essentieel is dat ondernemers,
kennisinstellingen en overheden
samenwerken.

•

Verhalen en (cultuur)historie beter
laten beleven en zichtbaar maken:
•

Inspelen op specifieke bijzondere
verhalen die over de gemeente
te vertellen zijn, waaronder
sagen, de rijke (cultuur)historie,
maar ook de UNESCO-status van
het Hondsruggebied.

•

Inzetten op een herkenbaar
en scherp toeristisch profiel,
waarmee de gemeente zich kan
profileren.
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3.

Rollen en verhoudingen

3.1
Rollen binnen de gemeente
De gemeente wil niet op de stoel van de ondernemer
zitten, maar de markt zo veel mogelijk faciliteren en
ondersteunen. De wens is er dan ook om het initiatief
bij de sector zelf neer te leggen. Daar past een actieve
houding van de gemeente bij, als gesprekspartner,
facilitator en aanjager. Zowel voor ondernemers als voor
de gemeente is het belangrijk om (regionaal) samen te
werken. Waar dit document specifiek ingaat op lokaal
beleid, wordt nadrukkelijk de samenwerking met de regio
gezocht.
Rol van de ondernemer
De ondernemer heeft een cruciale rol als het gaat
om de ontwikkeling van toerisme in de gemeente.
Hij of zij verdient hiermee de eigen boterham, zorgt
voor werkgelegenheid, bestedingen en draagt bij
aan de leefbaarheid en economische groei. Een
ondernemersvriendelijk klimaat is hiervoor belangrijk.
Ondernemers moeten hierin kunnen doen waar zij
goed in zijn: ondernemen. Van ondernemers wordt een
proactieve houding verwacht waarbij ze inspringen op
vragen uit de markt, samenwerkingen met collega’s
opzoeken en meedenken, werken en in sommige gevallen
meefinancieren aan initiatieven die ontplooid worden. Op
deze wijze ontstaat er een optimale gezamenlijke spin-off
van alle activiteiten.
Rol van ToReCo
De stichting ToReCo is de uitvoeringsorganisatie op het
gebied van toeristische regiopromotie en toeristische
productontwikkeling. Daarnaast is de stichting
verantwoordelijk voor toeristische informatievoorziening.

Werkzaamheden waarvan de inhoud snel verandert. Deze
verandering komt door ontwikkelingen in de sector en
vragen van potentiële gasten.
De regisserende taak van ToReCo focust zich met
name op het samenbrengen van de recreatiesector
en aanverwante organisaties zoals evenementen
organisatoren. Ook in het samenbrengen van bedrijven
in de recreatiesector onderling speelt ToReCo een
belangrijke rol.
Tevens heeft de stichting ToReCo een initiërende rol
betreffende het ontwikkelen van nieuwe en vernieuwende
toeristische producten, in nauwe samenwerking met de
sector. Ook functioneert de stichting als sparringspartner
voor zowel ondernemers als de overheid. De
aankomende jaren zal ToReCo een proactieve rol op
zich nemen in het proces van regionale samenwerking
op het terrein van regiopromotie. Dit met het doel om
het toeristische product van de gemeente te versterken.
Hierbij werkt de stichting vanuit de gedachte: regionaal
wat kan en lokaal wat moet.
Rol van de gemeente Coevorden
De gemeente heeft een regierol met betrekking
tot de ruimtelijke kwaliteit, de gebiedsregie in
regionale samenwerkingsverbanden en de recreatieve
infrastructuur. Daarnaast heeft de gemeente een
duidelijke faciliterende rol. Ondernemers mogen van
de gemeente verwachten dat de gemeente actief met
hen meedenkt in mogelijkheden en kansen. Uiteraard
betekent dit niet dat de gemeente Coevorden aan ieder
initiatief meewerkt.
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De gemeente is actief betrokken bij de sector en stelt
zich ondernemend op, maar is zelf geen ondernemer.
Samen met toeristische ondernemers gaat de gemeente
werken aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie,
waarbij samenwerking centraal staat. De gemeente
heeft direct invloed op ruimtelijke ontwikkelingen
(lokale infrastructuur) en geen directe invloed op
ontwikkelingen zoals het initiatief voor het bouwen van
een hotel. Hiervoor is de gemeente afhankelijk van
particuliere initiatieven. Naast ruimtelijke ontwikkelingen
en mogelijkheden heeft de gemeente, via tijdsbesteding
en organisatorische betrokkenheid, invloed op de
ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme.
De gemeente neemt een rol aan als verbindende
factor binnen het toeristische veld. Dit doet zij door
haar onafhankelijke positie en kennis van de lokale
samenleving en bedrijven met elkaar in verbinding te
brengen en mogelijkheden te scheppen om ontwikkeling
te stimuleren.
Initiatiefnemers in de sector kunnen het gesprek
aangaan met de gemeente. De gemeente is echter
terughoudend in het meewerken aan initiatieven die
‘meer van hetzelfde’ zijn en is op zoek naar toegevoegde
waarde. Om voor alle partijen de grootst mogelijke
meerwaarde te creëren is het goed het gesprek in een zo
vroeg mogelijk stadium aan te gaan.
De gemeente faciliteert de uitvoering van de toeristische
agenda (hoofdstuk 4) door financiële ondersteuning
en meedenken over de concrete agenda. Op sommige
punten in de agenda zal de gemeente zelf het voortouw
nemen.

3.2
Regionale samenwerking
Met een regionale blik kijken naar de vrijetijdssector
is belangrijk. De toerist houdt zich immers niet aan
gemeentegrenzen. Routenetwerken overschrijden veelal
gemeentegrenzen en de dag- en verblijfsrecreatie in de
wijdere regio maken juist een bezoek aan de gemeente
Coevorden interessant. Daarom wordt met nadruk de
regionale afstemming en samenwerking opgezocht. Dit
wordt op de volgende manier gedaan:
Regionaal kader Zuidoost-Drenthe
In het voorjaar van 2016 heeft het College van
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad het
regionale beleidskader toerisme en recreatie ZuidoostDrenthe vastgesteld. Dit beleidskader is samen met de
gemeenten Emmen en Borger-Odoorn opgesteld. Hierin
wordt een opbouw in de samenwerking tussen de drie
gemeenten voorgesteld op het gebied van de thema’s;
verblijfsrecreatie, evenementen, routenetwerken,
kennisondersteuning, beleving toevoegen aan de
Hondsrug en informatievoorziening. Concreet betekent
het dat er op de genoemde thema’s steeds meer
samenwerking wordt gezocht. De eerste stap in deze
samenwerking betreft afstemming. Hierbij wordt op
ambtelijke en bestuurlijk niveau afgestemd in hoeverre
initiatieven elkaar versterken of niet. De gemeenten
kiezen voor een pragmatische aanpak. Een belangrijk
uitgangspunt is dat gemeente samenwerken, daar waar
dat meerwaarde heeft en ieder hun eigen accenten
leggen in de gemeentelijke beleidsagenda’s. De thema’s
uit het regionale kader zijn gebruikt bij het opstellen van
deze lokale beleidsagenda en krijgen hier hun specifieke
invulling.
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Een lopende samenwerking in de regio:
Samen investeren de provincie Drenthe, het
Recreatieschap Drenthe, het Geopark, ondernemers en
de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Aa en Hunze,
Hoogeveen en Coevorden de komende jaren in het
project Streekeigen Ondernemen. In het kader van
dit project is er een Streekconsulent aangesteld. Deze
consulent voorziet ondernemers in de regio van advies
door hen te wijzen op quick-wins op het gebied van
ondernemerschap, de onderneming, het eigen aanbod de
vindbaarheid en de klantgerichtheid. De streekconsulent
wijst ondernemers waar mogelijk door naar bestaande
instrumenten als het Recreatie Expert Team. Het project
Recreatie Expert Team richt zich op het (op verzoek)
adviseren van recreatieve bedrijven in Drenthe. Dit met
als doel het geven van een extra impuls aan de stabiliteit
van toeristische en recreatieve bedrijven. Naast het
oplossen van problemen op individueel bedrijfsniveau,
wordt hiermee ook een kwaliteitsimpuls aan het
toeristische en recreatieve aanbod van Drenthe gegeven.
Provincie Drenthe
De provincie Drenthe heeft de ambitie om
‘vrijetijdsprovincie nr.1’ van Nederland te zijn.
De provincie is vooral regisserend, stimulerend en
ontwikkelingsgericht. De gemeente Coevorden wil
aanhaken bij de speerpunten van de provincie Drenthe
waar het de lokale speerpunten versterkt. Daarnaast
zoekt de gemeente ook proactief de samenwerking
met de provincie op om te kijken hoe de provincie kan
aansluiten bij de lokale speerpunten.

Marketing Drenthe
Marketing Drenthe is de afgelopen jaren verantwoordelijk
geweest voor het verbeteren van het imago van Drenthe
op het gebied van wonen, werken en toerisme. Hierbij
heeft Marketing Drenthe als doelstelling een bijdrage
leveren aan de economische ontwikkeling binnen deze
sectoren. Zij verlegt haar focus van de integrale aanpak
(wonen-werken-toerisme) naar het versterken van de
vrijetijdseconomie. Marketing Drenthe doet dit met een
aanpak waarbij de gast centraal staat. Op dit moment
werkt zij aan een nieuwe meerjarenstrategie aan de hand
van de vier B’s: bezoekers, bestedingen, buitenland en
banen. De gemeente Coevorden denkt actief mee met
deze strategie. Gezamenlijke marketing van Drenthe
is essentieel. Door de lokale promotieactiviteiten te
koppelen aan de Drenthe brede activiteiten wordt het
merk Drenthe versterkt. De gemeente verwacht een
samenwerking met Marketing Drenthe bij het vertellen
van de geschiedenis, verhalen en mythen, evenementen
en internationale marktbenadering. Daarnaast is de
verwachting dat Marketing Drenthe inzicht heeft in
behoeftes van gasten, en data deelt op het gebied van
consumentengedrag in relatie tot marketing.
Recreatieschap Drenthe
Jaarlijks wordt er een financiële bijdrage verleend aan
het Recreatieschap Drenthe via een gemeenschappelijke
regeling. Het Recreatieschap adviseert, stimuleert,
initieert en faciliteert nieuwe toeristische en recreatieve
ontwikkelingen vanuit een bovenlokaal perspectief.
Het Recreatieschap fungeert voor de provincie
Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf als het
routebureau. Nieuwe bewegwijzerde routes worden via
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het Recreatieschap Drenthe gerealiseerd en bestaande
routes worden in stand gehouden. Ook fungeert ze als
overlegorgaan van alle toeristische beleidsambtenaren.
De gemeente Coevorden blijft participeren in het
Recreatieschap op het gebied van kennisontwikkeling,
routeontwikkeling en –beheer en kwaliteitsbewaking.
Daarnaast initieert het Recreatieschap Drenthe projecten
die bijdragen aan een aantrekkelijker en vitaler
vrijetijdsproduct. Voor de toeristische informatie over
Drenthe is de website www.drenthe.nl beschikbaar.
Deze site is eigendom van de Stichting Internetplatform
Drenthe. Het is de bedoeling dat deze stichting wordt
opgeheven. Marketing Drenthe en het Recreatieschap
Drenthe zullen, naar verwachting, gezamenlijk eigenaar
worden van de website en de database. De gemeente
Coevorden streeft er naar dat er in de discussie rondom
toeristische informatievoorziening wordt gekozen voor
een overkoepelende, uniforme informatievoorziening
voor Drenthe. Hierbij zal de uitstraling van Marketing
Drenthe leidend zijn, maar krijgen gemeenten en regio’s
de ruimte om hun eigen karakter te tonen en informatie
op regionaal niveau te verstrekken.
Geopark de Hondsrug
Het is belangrijk dat de identiteit van het Hondsruggebied
versterkt wordt en dat dit benut wordt voor verdere
ontwikkeling. Het behoud van de UNESCO-status is
daarvoor essentieel. Het Geopark heeft een masterplan
voor de komende tien jaar. Hierin staan plannen die het
gebied nog beter op de kaart zetten op basis van vier
programmalijnen: beleven, bewust maken, benutten en
beschermen. De regio Coevorden is onderdeel van de
Hondsrug en heeft belang bij een goede ontwikkeling

van het gebied. Tegelijkertijd is de gemeente Coevorden
zich er bewust van dat niet alle ondernemers enthousiast
zijn over het Geopark. Dit komt onder andere doordat de
gemeente aan de rand van deze uitgestrekte regio (van
Groningen tot Coevorden) ligt. Het ondernemersveld is
verdeeld: er zijn ook veel ondernemers in de gemeente
die potentie zien om het verbindende verhaal van de
Hondsrug verder uit te werken en uit te dragen. Om deze
reden blijft de gemeente Coevorden de komende jaren
deelnemen in het Geopark. Vooral de inspanning op het
gebied van beleefbaarheid van de unieke verhalen van de
Hondsrug is daarbij van belang.
Grensoverschrijdende samenwerking
De gemeente Coevorden heeft een stedenband met het
nabijgelegen Nordhorn. De samenwerking met Nordhorn
is gericht op het bij elkaar brengen van organisaties
uit beide gemeenten, zoals toeristische en culturele
organisaties. De gemeente Coevorden is ook lid van twee
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden:
• EUREGIO: De EURERGIO is dienstverlener en
aanjager van grensoverschrijdende activiteiten
en maakt zich sterk voor een makkelijkere
samenwerking tussen Nederland en Duitsland.
• Eems Dollard Regio (EDR). De EDR is een
Nederlands-Duits ontmoetingscentrum waar
grensoverschrijdende bijeenkomsten en activiteiten
plaatsvinden. Er worden talrijke grensoverschrijdende
projecten op weg geholpen.
De samenwerking met Duitse buurgemeenten is gericht
op activiteiten en wordt uitgevoerd door ToReCo.
Continueren van deze samenwerking is van belang om de
regio nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers.
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3.3
Gezamenlijke gespreksagenda
De gemeente Coevorden stelt zich faciliterend op
voor ondernemers en andere initiatiefnemers. De
samenwerking tussen beide is hierbij belangrijk, wat niet
wil zeggen dat ieder initiatief goedgekeurd wordt. De
houding van de gemeente in de samenwerking is daarbij
gericht op het gezamenlijk verkennen van mogelijkheden
en initiatieven toejuichen, mits onderstaande punten
worden meegenomen. Het gezamenlijke doel is om de
gemeente Coevorden een aantrekkelijke gemeente te
laten zijn om in te recreëren en te ondernemen.
In het samenwerkingstraject zijn er meerdere
contactmomenten tussen de ondernemer (of andere
initiatiefnemer) en de gemeente. De gemeente stelt zich
hierbij op als gesprekspartner van de ondernemer.

In contactmomenten zijn in ieder geval de volgende
gespreksonderwerpen van belang. In hoeverre draagt het
initiatief bij aan:
• een divers toeristisch aanbod;
• een vraaggericht toeristisch aanbod;
• het beleefbaar maken van de Hondsrug;
• de samenwerking met andere ondernemers;
• de doelen zoals aangegeven in dit kader.
Hoe vaker bovenstaande vragen positief worden
beantwoord, hoe eerder de gemeente mee werkt aan een
initiatief.
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4.

Toeristische agenda

Op de volgende pagina’s is de toeristische agenda
uitgewerkt. Deze agenda gaat in op de belangrijkste
thema’s die samen het totale toeristische product
maken: verblijfsrecreatie, dagrecreatie, routenetwerken,
promotie en informatievoorziening, innovatie en
samenwerking. Deze thema’s zijn ook eerder benoemd in
het beleidskader recreatie en toerisme Zuidoost-Drenthe.
De drie speerpunten: ontwikkelen, verbinden en beleven
(voor uitwerking zie paragraaf 2.2), die centraal staan
in deze agenda zijn uitgewerkt onder bovengenoemde
thema’s.
Belangrijke overkoepelende thema’s
Naast de drie bovengenoemde speerpunten, zijn er drie
andere thema’s die blijvend aandacht vragen van de
sector:
• Ten eerste is toeristenbelasting van belang. De
gemeente begrijpt dat een verdere stijging van
toeristenbelasting de concurrentiepositie van
ondernemers kan aantasten. Het gaat hierbij vooral
om de ondernemers waarbij toeristenbelasting
een relatief groot deel van de overnachtingsprijs
uitmaakt, zoals kampeerbedrijven. Het uitgangspunt
van de gemeente is voorzichtig om te gaan met
een eventuele stijging van de toeristenbelasting
in de komende beleidsperiode en daarbij binnen
de bandbreedte te opereren, zoals die met
andere Drentse gemeenten in het kader van
het Recreatieschap Drenthe is afgesproken. Het
voornemen bestaat om de toeristenbelasting niet
te heffen aan onderwijsinstelling gerelateerde
bezoeken. De consequenties van deze keuze moeten

•

•

daarvoor eerst in beeld gebracht worden.
Ten tweede is de gemeente zich bewust van het
belang van snel internet voor de hele gemeente.
Gasten van verblijfsaccommodaties verwachten
dat zij kunnen beschikken over een goede
internetverbinding. Aanleg van glasvezel of andere
snelle manieren van internet vallen buiten dit kader.
De gemeente onderschrijft echter wel het belang van
deze infrastructuur voor het toeristisch-recreatieve
veld en legt verbinding tussen ondernemers,
plaatselijke belangen en de breedband initiatiefgroep.
Ten derde is de binnenstadbeleving belangrijk voor
het toeristisch potentieel. Via de ontwikkeling van
een binnenstadvisie en de ‘retailagenda Drenthe’
(voor het versterken van binnensteden en kernen)
krijgt het centrum een verdere impuls. Dit is nodig
om ervoor te zorgen dat de binnenstad aantrekkelijk
is om te bezoeken en te verblijven. Ondernemers,
het Centrum Management, Stichting ToReCO en
andere stakeholders worden hierbij betrokken.

Uitwerking agenda
Op de volgende pagina’s is de toeristische agenda verder
uitgewerkt. Het betreft de speerpunten die uitgewerkt
moeten worden door de gemeente en stichting ToReCo.
Stichting ToReCo onderschrijft en ondersteunt de
beleidsagenda. Zij conformeren zich aan de opdracht
en maken een werkplan dat jaarlijks geëvalueerd en
bijgeschaafd wordt in een werksessie met ondernemers.
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1. Verblijfsrecreatie
Resultaat: Een divers aanbod aan verblijfsrecreatie, aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen.
Voornemen

Jaar

Bijzonderheden

A) Inspireert ondernemers en brengt mogelijkheden en kansen van nieuwe markten
en doelgroepen onder de aandacht.

Kosten

Continu

Uitwerking jaarplan
ToReCo

B) Faciliteert en clustert scholings- en trainingsaanbod, waarbij twee keer per jaar
contact wordt gelegd met brancheorganisaties en de Stenden Hogeschool waar veel
kennis en expertise voorhanden is.

Continu

2 x per jaar.

C) Sluit aan bij Kennispoort Drenthe (innovatie- en kennisnetwerk voor bedrijven en
het beroepsonderwijs) en bedrijven bewust maken van mogelijkheden in de sector.

2018

2 x per jaar.

D) Faciliteert innovatieve ideeën en treedt op als sparringpartner. Maakt hierbij
gebruik van de in de interne organisatie.

Continu

E) Onderzoekt de consequenties voor ondernemers en de gemeente als
onderwijsinstellingen (schoolreisjes ed.) worden vrijgesteld van toeristenbelasting.

2019

Resultaat: Een vitale verblijfs en recreatieve sector. Een gezond toekomstperspectief voor bedrijven, om problemen te voorkomen en
zoveel mogelijk economische spin-off te creëren.
Voornemen

Kosten

Jaar

Bijzonderheden

F) Stimuleert en faciliteert dat ondernemers (meer) gebruikmaken van
consultancyprogramma’s, zoals de streekconsulent en het kwaliteits- en expertteam
van het Recreatieschap

€ 6.500,-

2017
2018

Geld betreft
streekconsulent.
Gedekt t/m 2018

G) Inventariseert B&B en nieuwe concepten zoals Airbnb en ontwikkelt een korte en
bondige visie: hoe om te gaan met deze sectoren in relatie tot de verblijfsrecreatieve
sector?

€ 5.000,-

2017

Geld betreft
inventarisatie.
Eenmalig additioneel
geld.

H) Ontwikkelt een campervisie.

2019

I) Neemt deel aan programma Vitale Vakantieparken . De gemeente legt hierbij de
contacten met de provincie.
1

Start 2017

Dekking vitaliteitsscan provincie en
Recreatieschap

Resultaat: Samenwerking op het gebied van verblijfsrecreatie versterken, zowel gemeentelijk als regionaal.
Voornemen
J) Stimuleert samenwerking tussen ondernemers binnen en buiten de gemeente.
Faciliteert bij de ontwikkeling van arrangementen en zorgt voor contactmomenten en
ontmoeting.

1) Het hoofddoel van Vitale Vakantieparken is een divers aanbod van verblijfsrecreatie. Ieder park
krijgt de mogelijkheid om een onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau.
Zo komen recreatieondernemers en de gemeente erachter wat nodig is om in de toekomst
vitaal en onderscheidend te blijven. Het onderzoek geeft een leidraad en aanbevelingen om het
toekomstperspectief te bepalen en daarmee een maatwerkplan op te stellen.

Kosten

Jaar

Bijzonderheden

Continu

Uitwerking jaarplan
ToReCo
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2. Dagrecreatie
Resultaat: Een divers aanbod aan verblijfsrecreatie, aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen.
Voornemen

Jaar

Bijzonderheden

A) Inspireert ondernemers en brengt mogelijkheden en kansen van nieuwe markten
en doelgroepen onder de aandacht.

Kosten

Continu

Uitwerking jaarplan
ToReCo

B) Faciliteert en clustert scholings- en trainingsaanbod, waarbij twee keer per jaar
contact wordt gelegd met brancheorganisaties en de Stenden Hogeschool waar veel
kennis en expertise voorhanden is.

Continu

2 x per jaar.

C) Sluit aan bij Kennispoort Drenthe (innovatie- en kennisnetwerk voor bedrijven en
het beroepsonderwijs) en bedrijven bewust maken van mogelijkheden in de sector.

2018

2 x per jaar.

D) Faciliteert innovatieve ideeën en treedt op als sparringpartner. Maakt hierbij
gebruik van de in de interne organisatie.

Continu

Resultaat: Samenwerking tussen ondernemers op het gebied van dagrecreatie versterken, zowel gemeentelijk als regionaal.
Voornemen

Kosten

E) Stimuleert samenwerking tussen ondernemers binnen en buiten de gemeente.
Faciliteert bij de ontwikkeling van arrangementen en zorgt voor contactmomenten en
ontmoeting.

Jaar

Bijzonderheden

Continu

Uitwerking jaarplan
ToReCo

Jaar

Bijzonderheden

Start 2017

Uitwerking ToReCo en
Centrum-management

Resultaat: Geoptimaliseerde centrumbeleving
Voornemen

Kosten

F) Maakt cultuurhistorie van stad beter zichtbaar en zorgt voor vermarkting. Zorgt
voor een plan met concrete acties om de centrumbeleving te optimaliseren.

Resultaat: Bijzondere verhalen uit de omgeving zijn beleefbaar gemaakt, passend bij de profielen van de gemeente Coevorden .
Voornemen

Kosten

G) Initieert een verdere uitwerking van de bestaande verhalen en gaat op zoek naar
nieuwe ‘oude’ verhalen die beleefbaar gemaakt kunnen worden.
H) Ondersteuning van het Masterplan UNESCO Geopark de Hondsrug voortzetten
d.m.v. deelname aan de agendacommissie en werkgroepen als financiële dekking.

€
€
€
€

22.000
22.000
14.000
7.000

Jaar

Bijzonderheden

Continu

Uitwerking jaarplan
ToReCo

2017
2018
2019
2020

Gedekt t/m 2020
€ 0,- per 2021

Resultaat: Inventarisatie behoefte gasten
Voornemen

Kosten

Jaar

Bijzonderheden

I) Zet een enquête uit naar de behoefte van gasten bij bestaande bedrijven en de
redenen waarom gasten wel/niet komen, zodat nieuwe initiatieven zo veel mogelijk
aansluiten bij de behoefte.

€ 7.500

2017

Eenmalig additioneel
geld

Kosten

Jaar

Bijzonderheden

J) Verkent mogelijkheden voor samenwerking tussen toeristische bedrijven en horeca.

Continu

Uitwerking jaarplan
ToReCo

K) Jaagt productontwikkeling aan rondom streekproducten, horeca, routes en thema’s
door ondernemers.

Continu

Uitwerking jaarplan
ToReCo

Resultaat: Streekproducten verbinden aan horeca, routes en thema’s.
Voornemen
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3. Evenementen
Resultaat: Focus op (meerdaagse) evenementen.
Voornemen

Kosten

Jaar

Bijzonderheden

A) Stimuleert (meerdaagse) evenementen zodat de verblijf- en dagrecreatie hiervan
kan profiteren. Dat kan door aan te sluiten op bestaande evenementen en deze
verder uit te werken of door nieuwe evenementen op te zetten (productontwikkeling).

Continu

Uitwerking jaarplan
ToReCo

B) Zet een ‘creatief team’ op om tot concrete ideeën te komen. De evenementen
dienen veelzijdig, onderscheidend en innovatief te zijn en met een (inter)nationaal
karakter.

Continu

Uitwerking jaarplan
ToReCo

C) Actieve houding in het meedenken in mogelijkheden. Neemt deel aan het creatieve
team en legt contact met Kenniscentrum Events, het recreatieschap en de Provincie.
Kansrijke ideeën mede financieel mogelijk maken.

Continu

Resultaat: Stimulerings-/aanjaagfonds evenementen
Voornemen

Kosten

Jaar

Bijzonderheden

D) Biedt ondersteuning bij financiering via subsidies of contacten met derden,
zoals banken. Onderzoekt hoe dit fonds opgezet en gevuld kan worden. Stimuleert
grootschalige evenementen.

€ 50.000

2018
2019
2020 e.v.

Additioneel geld

Kosten

Jaar

Bijzonderheden

E) Creëert een goede informatiestructuur zodat ondernemers weten wat er speelt in
de regio op het gebied van activiteiten en evenementen.

Continu

Uitwerking jaarplan
ToReCo

F) Stimuleert samenwerking tussen evenementen en horeca.

Continu

Uitwerking jaarplan
ToReCo

Resultaat: Informatie en afstemming ondernemers.
Voornemen

Resultaat: Profileren d.m.v. evenementen.
Voornemen

Jaar

Bijzonderheden

G) Zet in op evenementen die passen bij het profiel van Coevorden of evenementen
waarmee de gemeente zich kan profileren.

Kosten

Continu

Beleidsregel/
verordening maken

H) Ontwikkelt subsidieregeling voor evenementen.

2018
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4. Routenetwerken
Resultaat: Optimaal routenetwerk van fiets/wandel met natuurbeleving zonder knelpunten.
Voornemen

Kosten

Jaar

Bijzonderheden

A) Ontwikkelt een fietsagenda.

2017

Uitvoering fiets-agenda
gaat gepaard met kosten
Regulier budget:
Vastgoed & Infra

B) Brengt in het kader van het opstellen van de Fietsagenda ondernemers bij elkaar
om knelpunten in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen.

2017

C) Zorgt voor productontwikkeling rondom routes.

Continu

Uitwerking jaarplan ToReCo

D) Zorgt voor kwaliteit, veiligheid en goede bewijzering.

Continu

Reguliere budgetten

Jaar

Bijzonderheden

2017
2018
2019

Confinanciering vanuit
reguliere budgetten.

Jaar

Bijzonderheden

Resultaat: Aansluiten op provinciaal programma ‘Op fietse’.
Voornemen

Kosten

E) Vraagt bij het provinciaal programma Op Fietse subsidie aan voor verbetering van,
voorzieningen bij, en recreatief beleven van fietsroutes.
Resultaat: Uitrol wandelknooppunten netwerk in drie fasen.
Voornemen

Kosten

F) Zorgt voor betrokkenheid van ondernemers bij de uitrol van plannen voor
het wandelknoopuntennetwerk.

Continu
onderhoud
2019: € 6.700
2020: € 13.400

2017
2018
2019

Additioneel geld 2021 e.v.
Kapitaalslast: € 29.000
Onderhoud: € 20.000

Kosten

Jaar

Bijzonderheden

H) Zorgt voor afstemming en ontwikkeling binnen het routebureau Recreatieschap.

Continu

Uitwerking jaarplan ToReCo

I) Zorgt voor de vermarkting van de (digitale) routes.

Continu

Uitwerking jaarplan ToReCo

G) Rolt het plan uit in nauwe afstemming met Recreatieschap.

Resultaat: Alle routes zijn digitaal ontsloten en beschikbaar.
Voornemen

Resultaat: Verbreding routenetwerk naar andere vormen en doelgroepen van jong tot oud, met focus op meer actieve sporten
Voornemen

Kosten

Jaar

Bijzonderheden

J) Signaleert kansen voor doelgroepverbreding en deelt deze met de gemeente.

Continu

Uitwerking jaarplan ToReCo

K) Denkt mee over hoe kansen ruimtelijke mogelijk te maken en verder te faciliteren.
Stemt af met Recreatieschap en ondernemers.

Continu

Resultaat: Routes die betere aansluiten op horeca, accommodaties, belevingssites, oplaadpunten en poorten van het Geopark.
Voornemen

Jaar

Bijzonderheden

L) Ondersteunt en attendeert ondernemers op mogelijkheden om aan te sluiten op
bestaande routenetwerken en stimuleert dat start-, eind- en knooppunten meer bij
horeca liggen.

Kosten

Continu

Uitwerking jaarplan ToReCo

N) Draagt financieel bij aan het Recreatieschap als beheerder van routes en paden.
Agendeert het belang van doorontwikkeling routes i.r.t. de toeristische bedrijven.

Continu

Reguliere bijdrage
Recreatieschap
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5. Promotie & informatievoorziening
Resultaat: De gemeente Coevorden wordt nog gastvrijer voor de Duitse (buitenlandse) gast.
Voornemen

Kosten

Jaar

Bijzonderheden

A) Zorgt voor een uitwerking van de gastvrijheid voor de Duitse gast (wat zoekt
de Duitse gast?) en talenkennis d.m.v. kennisontwikkeling en uitwisseling aan
ondernemers.

Continu

Uitwerking jaarplan ToReCo

B) Zoekt aansluiting bij provinciale of landelijke campagnes voor Duitse
marktbewerking in nauwe samenwerking met Marketing Drenthe.

Continu

Uitwerking jaarplan ToReCo

C) Zorgt voor Duitstalige promotiematerialen (online en offline).

Continu

Uitwerking jaarplan ToReCo

Resultaat: Toeristische promotie & informatievoorziening in afstemming met de regio en de provincie
Voornemen

Jaar

Bijzonderheden

D) Doet voorstellen over verbetering van de samenhang in de (lokale, regionale en
provinciale) structuur van de toeristische informatievoorziening en zet zich actief in
op het gebied van de provinciale discussie op het gebied van promotie & toeristische
informatievoorziening, om zo de gemeente Coevorden binnen Drenthe goed op de
kaart te zetten.

Kosten

Continu

Deelname aan adviesgroep

E) Zorgt voor afstemming in BOCE-verband (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen)
als onderdeel van regionaal beleidskader Zuidoost Drenthe.

Continu

1 keer per zes weken
ambtelijk overleg.
2 keer per jaar bestuurlijk
overleg.

F) Zorgt voor afstemming tussen gemeente en ondernemers met als streven
gezamenlijke inzet en eenheid in presentatie. Regionaal werken heeft de voorkeur.

Continu

Uitwerking jaarplan ToReCo

G) Zet activiteiten op het gebied van toeristische informatievoorziening voort en
ontwikkelt dit door.

Continu

Uitwerking jaarplan ToReCo

Resultaat: Aandacht voor gastheerschap en ambassadeurschap.
Voornemen

Kosten

H) Faciliteert ondernemers bij het opzetten van een gastgerichte
informatievoorziening.

Jaar

Bijzonderheden

Continu

Uitwerking jaarplan ToReCo

Resultaat: Aangescherpt toeristische profiel waarbij de gemeente Coevorden een duidelijke lading krijgt.
Voornemen

Kosten

Jaar

Bijzonderheden

I) Onderzoekt met de sector en de regio hoe de verscherping van het toeristisch
profiel tot stand kan komen.

€ 7.500

2018

Additioneel geld

J) In eerste instantie nemen we nog geen afscheid van ‘Magisch Drenthe’. De
uitkomst van de bredere discussie over promotie & informatievoorziening Drenthe
(eenduidig naar buiten met dezelfde ‘look & feel’) zal mede bepalen wat voor de
toekomst passend is voor de gemeente Coevorden.

2018

K) Stemt af met de twee andere BOCE-gemeenten, Marketing Drenthe,
Recreatieschap Drenthe en Geopark de Hondsrug voor optimale samenhang in
promotie en informatievoorziening.

Continu
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6. Innovatie & samenwerking		
Resultaat: Ruimte voor innovatief ondernemerschap.
Voornemen

Kosten

A) Ruimtelijk mogelijk maken van innovaties die van toegevoegde waarde zijn voor de
sector. Actief meewerken aan nieuwe initiatieven die aansluiten bij de doelstellingen
van de gemeente.

Jaar

Bijzonderheden

Continu

Resultaat: Breedband internet
Voornemen

Kosten

B) Brengt ondernemers in contact met Plaatselijke Belangen en/of breedband initiatief
groep.

Jaar

Bijzonderheden

Continu

Resultaat: Samenwerking tussen de 3 O’s (overheid, onderwijs en ondernemers).
Voornemen

Kosten

C) Stimuleert samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers met het
accent op innovatief ondernemerschap en internationalisering. Belangrijke actoren
zijn lectoraat Stenden, bedrijven in de vrijetijdseconomie en de gemeente.

Jaar

Bijzonderheden

Continu

Resultaat: Regionale samenwerking
Voornemen

Kosten

Jaar

D) Verdere uitwerking van de samenwerking tussen de drie gemeenten door middel
van een te maken Regionale Ontwikkelagenda.

2017

E) In het beleidsplan van stichting ToReCo kijken waar met buurgemeenten kan
worden samengewerkt. Zowel in Drenthe als Overijssel.

Continu

Bijzonderheden

Uitwerking jaarplan ToReCo
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5.

Financiële middelen

Hieronder geven we een overzicht van de jaarlijkse
kosten die gemoeid zijn met toerisme en recreatie.
Allereerst gaan we in op de specifieke kosten die
samenhangen met de acties zoals die in deze

beleidsagenda staan beschreven, daarnaast geven
we voor het totaaloverzicht ook weer welke overige
financiële middelen ten goede komen aan de sector.

Beleidsagenda
(nieuw beleid)

De gepresenteerde ambities zijn reeds op geld gezet om inzicht te geven in de kosten.
In de begrotingscyclus komen deze beleidsvoornemens terug en maken ze onderdeel
uit van het brede afwegingskader binnen het totaal van de financiële begroting van de
gemeente Coevorden. In bijlage 2 ‘Financieel overzicht’ staan de jaren 2017 tot en met
2021 weergegeven.

Stichting ToReCo

De gemeente stelt een jaarlijks budget van € 155.000 beschikbaar voor de activiteiten
van stichting ToReCo2, gekoppeld aan een groot aantal punten uit de agenda uit
hoofdstuk 4. Het is aan stichting ToReCo om een keuze te maken in de voorgestelde
acties, en in welk jaar dat ten uitvoer wordt gebracht. De gemeente kiest er
bewust voor om de acties op hoofdlijnen te benoemen en nog niet in hoge mate te
concretiseren, omdat het richtlijnen zijn waarbinnen de concretisering later kan volgen
door middel van jaarplannen. Stichting ToReCo dient een inschatting te maken voor
welke acties eventuele externe expertise wordt ingehuurd en waarvoor niet.

Recreatieschap Drenthe

De bijdrage van de gemeente Coevorden aan het Recreatieschap Drenthe bestaat uit
een vaste bijdrage en een variabele bijdrage, die mede afhankelijk is van het aantal
overnachtingen. Daardoor verschilt de bijdrage van jaar tot jaar. In 2016 bedroeg de
totale bijdrage aan het Recreatieschap ruim € 86.232 Door de beoogde stijging van het
aantal overnachtingen, zal dit bedrag de komende jaren naar verwachting ook groeien.

Geopark

De gemeente draagt aan de activiteiten van Geopark de Hondsrug in 2017 en 2018
€ 22.000 bij, vanaf 2019 wordt de bijdrage stapsgewijs afgebouwd.

Bestaande evenementen

Havendagen (€ 10.000), Zuidenveld (€ 14.500) en Fietsvierdaagse (€ 6.000)

Leader

De gemeente draagt € 65.000 per jaar bij aan een groot Leader-programma, waarvan
één van vier speerpunten recreatie en toerisme is:
• Stimuleren initiatieven van ondernemers die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en
op nieuwe markten (Streekeigen Ondernemen).
• Kiezen voor initiatieven die bijdragen aan de promotie en marketing op
een regionale schaal, waarbij gebruik gemaakt wordt van de al bestaande
infrastructuur.

2) Dit betreft het budget, inclusief de loonkosten voor het personeel van Stichting ToReCo.
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Bijlage 1 Uitwerking SWOT-analyse
Sterktes
S1 Gemeente Coevorden herbergt bijzondere
cultuurhistorische waarden, landschappen en verhalen
Zowel stad als platteland hebben binnen de Gemeente
Coevorden waarden die complementair aan elkaar zijn:
• Stad Coevorden - De rijke historie van de stad
Coevorden is uniek. Coevorden stad heeft als
vestingstad een rijke historie en met het enige
kasteel van Drenthe een uniek element voor de
toerist die op zoek is naar cultuurhistorie. Het
stratenpatroon, en delen van de grachten en
verschillende karakteristieke gebouwen laten
duidelijke sporen van de geschiedenis zien. Vanuit de
passantenhaven kunnen verschillende routes worden
gevaren.
• Het landelijk gebied - De gemeente Coevorden
heeft een gevarieerd landschap. In de zandgebieden
treffen we resten van prehistorische bewoning,
archeologische bodemschatten en prehistorische
graven als de hunebedden aan. Het landelijk
gebied kent bijzondere monumenten, vele molens,
kerken, hunebedden en een aantal beschermde
dorpsgezichten, met culturele parels, zoals
kunstenaarsdorp Zweeloo en de beeldentuin in Gees.
De gemeente is daarnaast rijk aan verhalen: bijvoorbeeld
over de reuzen ‘Ellert en Brammert’, het veenlijk van
het Grebbeveen, de prinses van Zweeloo, de ‘Bronzen
Emmer’, de ‘papeloze kerk’, Dove Peter en Dove Waander
en het verhaal achter de Ganzenmarkt in Coevorden.

S2 De Hondsrug heeft UNESCO-status als Geopark
Het Hondsruggebied strekt zich uit van Groningen tot
Coevorden. De Hondsrug biedt kansen als toeristische
trekker omdat het de status als UNESCO Geopark heeft
verworven. Dit biedt belangrijke kansen voor het gebied
op nationaal en internationaal niveau. De Hondsrug is het
enige Geopark in Nederland. De waarde van deze status
kan meer worden uitgedragen naar de gast.
S3 Er is sprake van veel grootschalig aanbod dag- en
verblijfsrecreatie
Er is veel grootschalig aanbod aan dag- en
verblijfsrecreatie in de gemeente gevestigd. Er zijn
meerdere grote vakantieparken in de gemeenten zoals
Landal Aelderholt, Center Parcs de Huttenheugte en
Molecaten Park Kuierpad. Daarnaast is Plopsa Indoor
gevestigd in de gemeente Coevorden, een grote
dagrecreatieve voorziening, de enige in Nederland.
S4 Grote werkgelegenheid in toeristische sector
De toeristische sector is een belangrijke werkgever
in de gemeente Coevorden. De werkgelegenheid in
de toeristisch-recreatieve sector was in Coevorden in
2013 18,1% en is in 2015 gestegen naar 24,7%. Deze
werkgelegenheid komt tot uitdrukking in tal van sectoren
zoals de horeca, detailhandel en de vervoerssector3.
S5 Zichtbaarheid van de gemeente Coevorden binnen de
Drentse marketing
Onder de naam ‘Magisch Drenthe’ wordt de gemeente
Coevorden momenteel in de markt gezet. De online
vindbaarheid van deze campagne is goed, waarmee de
(potentiële) toerist die zich oriënteert op een mogelijk

3) Deze cijfers betreffen de totale werkgelegenheid (die door recreatieve-en toeristische activiteiten wordt voortgebracht) minus de
indirecte werkgelegenheid, deze werkgelegenheidsbaten vallen onder andere sectoren (ECORYS, 2016).
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bezoek relatief snel op het idee zou kunnen komen om
naar de gemeente Coevorden en omgeving te gaan.
S6 Er is een uitgebreid aanbod wandel-, fiets- en
ruiterpaden
Voor de wandelaar, de fietser en de ruiter is er in de
gemeente Coevorden een uitgebreid aanbod aan paden.
Het is een infrastructuur met een fijnmazig fiets -én
wandelnetwerk. Door Coevorden loopt een aantal lange
afstand wandelpaden (het Pieterpad en het Drenthepad).
Voor de sportieveling is de gemeente Coevorden een
avontuurlijke streek voor bijvoorbeeld een tocht op
de mountainbike. Het voordeel van fietsen door de
gemeente Coevorden is dat men in betrekkelijk korte tijd
verschillende landschappen tegenkomt.
Zwaktes
Z1 De kwaliteit (en diversificatie) van het aanbod
verblijfsrecreatie blijft deels achter
Uit het verblijfsonderzoek Drenthe (2014) blijkt dat
het aanbod in de verblijfsrecreatie in de gemeente – in
lijn met de provincie Drenthe – niet in alle gevallen
voldoende kwaliteit biedt: er is weinig diversiteit en de
verblijfsrecreatie is niet vraaggericht genoeg. Daarbij
zit een verschil tussen grote landelijke spelers die vaak
meer budget hebben voor innovatie, ten opzichte van
de ‘kleinere’ spelers. De toerist vraagt steeds meer
om ontzorgd te worden en meer om luxe, comfort en
kleinere, persoonlijke accommodaties. Men wil het gevoel
hebben geen nummer te zijn en niet meer op te gaan in
de grote massa.

Z2 Het op peil houden van de juiste kennis en kunde
vereist veel inspanning bij diverse ondernemers.
Juist wanneer budgetten niet toereikend zijn wordt extra
gevraagd om het creatief vermogen van de ondernemer
en om met kennis en kunde aan de slag te gaan om te
kunnen innoveren en in te spelen op ontwikkelingen in
de markt. Veel ondernemers en medewerkers zetten zich
met hart en ziel in voor hun bedrijf. Het op peil houden
van de juiste kennis en kunde om optimaal op de wensen
van de gast in te spelen vereist veel inspanning bij een
aantal ondernemers.
Z3 Toeristisch profiel in de gemeente Coevorden is lastig
te vinden
De gemeente Coevorden wordt onder de naam ‘Magisch
Drenthe’ in de markt gezet. Alhoewel dat zorgt voor
een goede vindbaarheid van de gemeente en daarmee
dus waardevol is, draagt een aparte marketing van
de gemeente Coevorden ook bij aan een verdere
versnippering van de promotie in Drenthe; voor de
toerist is immers niet altijd helder dat Magisch Drenthe
zich op een specifiek deel van de provincie richt.
Het draagvlak onder ondernemers verschilt: de ene
ondernemer is een voorstander van de uiting Magisch
Drenthe, de andere heeft er grote vraagtekens bij.
Z4 Ontwikkelingen snel, toekomstbestendig
breedbandnetwerk
De vraag van recreanten en toeristen naar snel internet
neemt toe. Ook tijdens het dagje uit of verblijf in een
recreatiepark is de wens om de beschikking te hebben
over een breedbandverbinding. Hiermee kan de recreant
of toerist van data-intensieve diensten als Netflix
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gebruik maken. In de gemeente Coevorden hebben
de recreanten en toeristen onvoldoende toegang tot
snel internet, terwijl deze vraag naar verwachting in de
komende jaren alleen maar zal toenemen.
Kansen
K1 Inzet op meer kwaliteit en vraaggerichtheid biedt
kansen voor meer economisch effect
De vrijetijdssector heeft te maken met een grote
mate van verzadiging (veel aanbod), maar juist in het
toevoegen van (of omvormen van bestaand aanbod
naar) meer kwaliteit, onderscheidend vermogen en
vraaggericht aanbod liggen kansen om meer economisch
effect te creëren, omdat er zo meer bestedingen per
bezoek of overnachtingen kunnen worden behaald.
K2 Groei aantal Duitse en Belgische gasten
Het bezoek van Belgische en Duitse gasten aan Drenthe
groeit zowel in aantal als aandeel. Er is sprake van een
groeimarkt van de Duitse gast. In de binnenlandse markt
is de groei veel beperkter. Ten tweede speelt nabijheid
een rol voor de Duitse gast en sluit het product aan. Voor
een deel van de Duitsers (vooral de traditionele gast) zijn
de historie, de verhalen en de vestingstad interessant.
Het is ‘het traditionele Nederland’, en daar houdt de
Duitser bovenmatig veel van. Duitsers vormen met 59%
de grootste groep buitenlandse gasten, gevolgd door
Belgen met 18%. Deze gasten besteden per persoon per
dag ook meer dan Nederlandse gasten. Dit biedt kansen
voor ondernemers in de gemeente Coevorden om deze
groep meer te trekken en te binden. Er liggen vooral
kansen in het aantrekken van Duitse gasten.

K3 Bekendheid van de USP’s en de verhalen
Mensen zijn steeds meer op zoek naar authentieke
belevingen; naar het échte verhaal, achter de
onderneming, maar ook achter de streek. De gemeente
Coevorden beschikt over veel van deze verhalen en
producten en kan deze benutten om toeristen te
verleiden een bezoek aan de gemeente te brengen
en een positieve beleving in de gemeente te ervaren.
Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van storytelling
over de cultuurhistorie en de geschiedenis; het
onderscheidend vermogen van Coevorden.
K4 Toenemende vraag naar kortdurende vakanties in
Nederland
Nederlanders gaan korter en vaker op vakantie.
Deels heeft dat ook tot gevolg dat er een voorzichtige
verschuiving is naar de voor- en naseizoenen. Door daar
gericht op in te spelen kan seizoensverlenging mogelijk
gemaakt worden.
K5 Evenementen
Evenementen worden steeds belangrijker voor zowel
de marketing als de bestedingen. Een voorbeeld
hiervan is wat Oerol voor Terschelling doet: het brengt
veel bezoekers naar het eiland, maar Oerol wordt
tegelijkertijd ook sterk met Terschelling geassocieerd.
Evenementen zijn een belangrijke manier om een stad
of regio te promoten. Ze kunnen versterkend werken om
extra bezoekers naar de regio te halen en ze op deze
wijze kennis te laten maken met de regio. Ook voor de
gemeente Coevorden ligt hier een kans, om met meer,
andere of kwalitatief hoogwaardigere evenementen de
naamsbekendheid te vergroten en de bestedingen te
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laten stijgen door de verblijfsduur te verlengen indien
ingezet zou worden op meerdaagse evenementen.
K6 Drentse ontwikkelingen rondom fietsen en wandelen
Voor wat betreft fietsen kan de gemeente aanhaken
bij het thema fietsprovincie Drenthe ‘Op fietse’.
Drenthe heeft de titel 5-sterren fietsprovincie4 en telt
verschillende (grote) fietsevenementen. We zien dat
steeds meer mensen gebruik maken van een elektrische
fiets. De afgelopen vijf jaar is de verkoop van de
elektrische fiets bijna verdubbeld naar 275.000 fietsen.
Voor wat betreft wandelen is het aanhaken bij de door
het Recreatieschap Drenthe ingezette ontwikkeling
van wandel knooppuntennetwerk kansrijk. Het
wandelknooppunten netwerk heeft in potentie net zoveel
kans om een succes te worden als de aangeboden
fietsknooppunten routes. Het maakt het voor inwoner
en toerist eenvoudig om zelf wandelroutes samen
te stellen in het uitgestrekte gebied van Coevorden.
Horecaondernemers kunnen nog niet optimaal profiteren
van de routestructuren (fietsen én wandelen), omdat die
nog niet volledig op elkaar afgestemd zijn, bijvoorbeeld
door het start en eindpunt van een route en knooppunten
bij de horeca te leggen.
K7 Online consument
De consument beweegt zich steeds meer online, in de
gehele customer journey: van oriëntatie tot boeken, van
bezoek tot referenties achteraf. Een goede vindbaarheid
in alle fasen van deze journey biedt kansen voor een
betere profilering. Marketing en informatievoorziening
spelen hierbij een belangrijke rol.

K8 Lokale en regionale samenwerking
De spelers zoals horeca en evenementen of
verblijfsrecreatie kunnen beter van elkaar profiteren,
samenwerking is dus belangrijk. Daarnaast liggen er veel
kansen op het gebied van regionale samenwerking omdat
de toerist zich niet aan grenzen houdt. Mede daarom
heeft de gemeente Coevorden ook de samenwerking
opgezocht met de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn
en een regionaal beleidskader toerisme en recreatie
ontwikkeld.
K9 Ontwikkeling Wildlands
Wildlands heeft 1,2 miljoen bezoekers, waarvan velen
ook de wijdere regio intrekken om te overnachten of
andere activiteiten te ondernemen. Coevorden kan
hiervan profiteren.
Bedreigingen
B1 De gemeente Coevorden ligt in de krimpregio NoordNederland.
Doordat de gemeente Coevorden in een krimpregio
ligt heeft dit gevolgen voor de vraag naar verblijfs- en
dagrecreatie. Heel Noord-Nederland kan tot 2039 een
lichte krimp van de bevolkingsomvang verwachten, met
uitzondering van de provinciesteden. Ook in de gemeente
Coevorden daalt de bevolking. In verhouding tot het
aantal inwoners kiezen de inwoners van de noordelijke
provincies relatief vaak voor een vakantie in Drenthe.
Friezen gaan 1,6 keer zo vaak als de gemiddelde
Nederlander op vakantie in Drenthe, de Groningers
en Drenten zelf 1,4 keer zo vaak (vrijetijdseconomie
Drenthe, 2016).

4) Maximale score uit Landelijke kwaliteitsmonitor fietsregio’s, 2015
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B2 Andere regio’s zijn actief in het trekken en binden van
recreanten en toeristen.
De aantrekkingskracht van andere gebieden wordt steeds
groter. Andere regio’s en gemeenten zien de toeristische
sector als een belangrijke sector en spelen hierop in door
te stimuleren en faciliteren. Daarnaast voeren ze een
actief promotiebeleid om recreanten en toeristen aan zich
te binden.
B3 Grote druk op de verblijfs- en dagrecreatieve markt
Er ligt een grote druk op de verblijfs- en dagrecreatieve
markt in de gemeente. Bezettingsgraden staan onder
druk en de concurrentie is hevig. Ook in de dagrecreatie
zien we een grote concurrentieslag tussen aanbieders,
waarbij prijzen via acties onder druk komen te staan.
Daarnaast heeft de moderne recreant en toerist steeds
meer keuzemogelijkheden en wordt steeds kritischer.
Onderscheidend vermogen en blijvende innovatie zijn
sleutelbegrippen om de concurrentieslag met andere
bedrijven en regio’s aan te kunnen gaan. Innovatie
zal een belangrijk kenmerk moeten worden van de
ondernemer in de toeristische sector .
B4 De retail staat onder druk
Drenthe kampt relatief gezien met veel leegstand in
de centra. Consumenten stellen andere eisen aan
winkels en winkelgebieden en ook internetverkoop
geeft de detailhandel een andere dimensie. Beleving en
gezelligheid worden steeds belangrijker.
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Bijlage 2 Financieel overzicht

Financieel overzicht

2017

2018

2019

2020

2021

Structurele bijdragen*
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe

€ 95.232

*** € 120.748

*** € 120.748

*** € 120.748

*** € 120.748

€ 155.000

€ 155.000

€ 155.000

€ 155.000

€ 155.000

Subsidie Stichting UNESCO Global Geopark

€ 22.000

€ 22.000

€ 14.000

€ 7.000

€0

Subsidie Havendagen

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

Subsidie Zuidenveld

€ 14.500

€ 14.500

€ 14.500

€0

€ 14.500

Subsidie Leader (1 van de 4 speerpunten R&T)

€ 62.029

€ 62.029

€ 62.029

€ 62.029

€ 62.029

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000 e.v.

Subsidie Stichting ToReCo

Subsidie Fiets4daagse

Beleidsvoornemens structureel
Stimulering-/aanjaagfonds evenementen
Kapitaallasten wandelknooppunten netwerk**

€ 29.000 e.v.

Onderhoud wandelknooppunten

€ 6.700

€ 13.400

€ 20.000 e.v.

pm

pm

pm

€ 56.700

€ 63.400

€ 99.000

€ 56.700

€ 63.400

€ 99.000

Beleidsvoornemens incidenteel
Consultancyprogramma’s*

€ 6.500

Onderzoek/Inventarisatie B&B

€ 5.000

Onderzoek behoefte gasten

€ 7.500

Onderzoek verscherping toeristisch profiel

Totaal Beleidsvoornemens

€ 6.500

€ 7.500

€ 19.000

€ 64.000

Reeds beschikbaar budget

€ 6.500

€ 6.500

Tekort Beleidsvoornemens

€ 12.500

€ 57.500

*
**
***

Reeds beschikbaar budget in de lopende meerjarenbegroting (t/m 2020).
Aanleg wandelknoopunten netwerk (totaal investering gemeente Coevorden € 300.000.
Beleidsvoornemen structureel.

Nieuw beleid: De gepresenteerde ambities zijn reeds op geld gezet om inzicht te geven in de kosten. In de
begrotingscyclus komen deze beleidsvoornemens terug en maken ze onderdeel uit van het brede afwegingskader
binnen het totaal van de financiële begroting van de gemeente Coevorden.
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Bijlage 3 Bronnenlijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleidskader Recreatie en Toerisme Zuidoost-Drenthe, 2016
Centraal Planbureau, 2016
Continu Vakantie Onderzoek 2015 (CVO), NBTC-NIPO research, 2015
Eindrapport Vinden Verrassen en Verbinden, Topteam gastvrijheidseconomie, 2013
Nationale Social Media Onderzoek 2016, Newcom Research & Consultancy, 2016
Onderzoek inkomend toerisme 2014 ‘een nadere blik op de buitenlandse bezoeker’, NBTC-NIPO research, 2015
Provinciale werkgelegenheidsenquête Recreatie & Toerisme, LISA, 2016
Rapport Commissie Vollebregt, 2016
Statistiek Logies Accommodaties (SLA), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2016
Sectorcijfers Horeca en Recreatie, Rabobank, 2016
Statistiek arbeid en sociale zekerheid, bevolking en gezondheid en welzijn, Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) Statline, 2016
Toerisme in Drenthe in beweging, ECORYS, 1 december 2016;
Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015, NRIT media, 2015
Trends & ontwikkelingen 2016 – 2018, Reaal, 2015
Verblijfsrecreatie in Drenthe, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, juni 2014
Vrijetijdseconomie Drenthe, Feiten en cijfers, Monica Wagenaars, juni 2016;
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Bijlage 4 Trends en ontwikkelingen
Demografische trends
Nederland telt in de toekomst meer ouderen en
allochtonen. Het aantal ouderen zal de komende
decennia sterk toenemen. De vergrijzing bereikt
haar hoogtepunt rond 2040. Dan telt Nederland naar
verwachting 4,8 miljoen 65-plussers, tegen 3,0 miljoen
nu. De steeds groter wordende groep 65-plussers
in Nederland is opgegroeid met op vakantie gaan,
gaat daarom graag zelf veel op vakantie en heeft in
verhouding meer te besteden. Het aantal Nederlandse
huishoudens zal tot 2025 met 630.000 toenemen tot
8,2 miljoen. Ook daarna blijft het aantal huishoudens
groeien. Gemiddeld worden Nederlandse huishoudens
kleiner. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt
al jaren flink toe. De verwachting is dat in 2060 44
procent van de huishoudens een eenpersoonshuishouden
betreft (o.a. door vergrijzing, meer alleenstaanden),
op dit moment is dat nog 37 procent. Terwijl de
autochtone bevolking krimpt, blijft de allochtone
bevolking in Nederland de komende decennia groeien.
Naar verwachting telt Nederland in 2060 5,7 miljoen
allochtonen, 2 miljoen meer dan in 2015 (bron: CBS,
2016). Deze veranderingen in de Nederlandse bevolking
zorgen ervoor dat traditionele vakantiepatronen worden
doorbroken en producten aangepast dienen te worden
aan de nieuwe doelgroepen. Door de vergrijzing komt
er een grotere druk op de zorgsector te liggen en is er
behoefte aan toeristisch aanbod waar mensen met een
zorgvraag terecht kunnen.
Economische trends
Na jaren van recessie toont de Nederlandse economie
de afgelopen jaren een gestaag herstel. Het Centraal

Planbureau (CPB, 2016) verwacht dat het herstel
van de economie de komende jaren doorzet. De
werkloosheid is tevens vanaf 2015 licht gedaald en
het consumentenvertrouwen is sinds 2012 een beetje
toegenomen. De groei van de economie wordt nog niet
door de hele bevolking gevoeld. Een groot deel van de
Nederlandse consumenten is nog heel prijsbewust onder
andere bij het boeken van hun vakantie of het plannen
van een dagje uit. Deze prijsbewustheid heeft invloed
op het vakantiegedrag; dichter bij huis, minder lang en
minder geld uitgeven.
Wereldwijd zien we dat de economie eveneens groeit.
Een groeiende wereldeconomie en stijgende welvaart
maakt reizen bereikbaar voor grote groepen van de
wereldbevolking. Door de groei van de wereldeconomie
neemt het inkomend toerisme in Nederland ook toe. De
internationale gast wordt steeds belangrijker en is een
sterke groeimarkt (bron: NBTC-NIPO research).
Sociaal-culturele trends
Sociaal-culturele ontwikkelingen hebben vooral
betrekking op veranderingen in de cultuur en
leefgewoonten/-omstandigheden in algemene zin.
Veranderingen doen zich niet van dag tot dag voor.
Deze ontwikkelingen zijn vaak meerdere jaren gaande.
Hieronder volgt een korte opsomming van de meest
relevante trends voor de vrijetijdssector:
• Van bezit naar gebruik of ‘toegang boven bezit’:
opkomst van de deeleconomie. Bezit staat niet langer
centraal, wel: ‘toegang hebben tot’ of ‘gebruikmaken
van’. Het kunnen gebruiken van producten en
diensten is belangrijker dan het daadwerkelijk
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•

•

•

•

bezitten ervan. Het gaat niet om wat je hebt,
maar om wat je eraan hebt. Dit komt ook terug in
vrijetijdsconcepten, zoals AirBnB en couchsurving.
Lokalisering. We gaan steeds meer op zoek naar
lokale initiatieven en producten omdat deze meer
vertrouwen geven.
Crowdsourcing en crowdfunding. De laatste jaren
kenmerkten zich door een steeds individueler
wordende samenleving. Dat is zeker ook nu nog
het geval, maar de kracht van succes lijkt meer en
meer te zitten in samenwerken. Dat zie je meer en
meer terug bij consumenten die samenwerken door
gebruik te maken van ‘crowd’ initiatieven. Social
Media spelen hierbij een grote rol. Het is ook voor
het bedrijfsleven van belang krachten te bundelen,
samen op te trekken en ‘future-proof’ te zijn.
Nederlanders zijn steeds meer bezig met bewust
goed eten en goed leven om de gezondheid te
verbeteren, fitter te worden en ziektes voor te
zijn. Een gezondere leefstijl, waarbij onder andere
meer streekproducten worden genuttigd. Onder
consumenten groeit de vraag naar pure, duurzame
en biologische producten en diensten. Voor ruim
ééndere van de Nederlandse bevolking is het
volgens de Rabobank zelfs een doorslaggevend
aankoopcriterium geworden.
Vakantie is steeds meer een eerste levensbehoefte
voor Nederlanders. Zelfs de economische crisis
heeft daar geen grote invloed op gehad. Wel bleven
consumenten dichter bij huis, gingen ze minder lang
op vakantie en gaven ze minder geld uit. Maar we
blijven op vakantie gaan. (bronnen: Reaal, 2015 en
NRIT media, 2015)

Technologische trends
Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op.
Computers worden steeds slimmer en vragen nieuwe
competenties van de mens. Technologie is steeds meer
de driver achter de vernieuwing. Hoewel ons leven
steeds makkelijker wordt gemaakt door technologische
ontwikkelen, zoals robots, brengt het ook nieuwe risico’s
met zich mee. Onze privacy komt daarnaast steeds
meer onder druk te staan. Data is het nieuwe goud.
Ondernemers kunnen deze data gebruiken om vraag
en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Door de
digitalisering van de maatschappij (Internet of Things)
wordt steeds meer data gegenereerd (Reaal, 2015).
92% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder
maakt gebruik van internet. Veelal wordt internet
op meerdere devices gebruikt. Tijdens het zoek- en
boekingsgedrag wordt de smartphone steeds vaker
geraadpleegd. Daarnaast worden steeds meer aankopen
of reserveringen gedaan via de mobiel. Daarbij wordt
de consument steeds veeleisender en wil voornamelijk
relevante informatie tot zich krijgen (bron: NRIT media,
2015).
WhatsApp is qua gebruikers het grootste
socialemediaplatform van Nederland, op de voet gevolgd
door Facebook. Het aantal gebruikers van sociale media
in Nederland neemt jaarlijks toe, maar de platformen
veranderen wel. Zo neemt het twittergebruik af.
Ongeveer 90% van de Nederlanders maakt gebruik
van een socialmediaplatform. Relatief ‘jonge’ platforms
zoals Snapchat winnen aan populariteit (bron: Newcom
Research & Consultancy, 2016). Steeds meer bedrijven
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zijn actief zichtbaar op socialmediaplatforms. Met de
overname van WhatsApp door Facebook is het voor
bedrijven straks ook mogelijk om via dat platform in
contact te komen met hun potentiele klanten. Met ingang
van juni 2017 kan het belang van gratis Wifi minder
groot worden door afschaffing van roamingkosten binnen
de Europese Unie. Gebruik maken van mobiel internet in
het buitenland wordt aantrekkelijker.
Politieke trends
Politieke ontwikkelingen hebben invloed op het
functioneren van de vrijetijdssector en functioneren van
de sector heeft invloed op hoe de politiek onderwerpen
behandelt die de sector raken. De overheid trekt zich
steeds verder terug en de participatiesamenleving neemt
haar intrede. Burgers zorgen voor een eigen lokaal
vangnet. Noaberschap en aandacht voor elkaar worden
belangrijk. Burgers worden daarnaast meer geacht
zichzelf te redden en minder een handje vast te houden.
Zelfredzaamheid van de burger. Het terugtrekken van de
overheid leidt ook tot minder subsidieverstrekkingen. De
subsidieprogramma’s van de overheid bestaan veelal uit
stimuleringsprogramma’s, waarbij partijen worden geacht
(gedeeltelijk) zelfredzaam te zijn (bron: NRIT media,
2015).
Trends in de vrijetijdssector
Toerisme speelt een steeds grotere rol binnen de
Nederlandse economie. Zo is de toeristische sector de
afgelopen tien jaar sneller gegroeid dan de Nederlandse
economie als geheel. De bestedingen van zowel dagals verblijfsgasten bedragen jaarlijks vele tientallen
miljarden euro’s. Daarnaast is de toeristische sector

een banenmotor bij uitstek (bijna 518.000 banen in
2015, bron: LISA, 2016) en draagt de sector bij aan
leefbaarheid van gebieden. In sterke krimpgemeenten
blijven voorzieningen op peil door de aanwezigheid van
toeristisch- recreatief aanbod. Daar profiteert de lokale
gemeenschap volop van.
Vakantie is voor veel Nederlanders een belangrijk
onderdeel van hun levensstijl. Jaarlijks gaan zo’n 8 op
de 10 Nederlanders één of meer keer op vakantie en
daarmee staat Nederland Europees gezien in de top. De
vakantieparticipatie van Nederlanders schommelt al jaren
rond de 80%. Gemiddeld gaan Nederlanders ongeveer
2,8 keer per jaar op vakantie. De afgelopen 10 jaar gaan
Nederlanders vaker naar het buitenland op vakantie. De
hoeveelheid ondernomen binnenlandse vakanties loopt
terug. Alleen de short break vakantiemarkt (2 tot 4
dagen) is de afgelopen jaren licht gegroeid (bron: NBTCNIPO research, 2015).
Het internationaal toerisme naar Nederland groeide
tussen 2002 en 2015 met ruim 56 procent naar in
totaal 15 miljoen bezoekers (bron: CBS, 2016). Steeds
meer buitenlandse gasten kiezen voor Nederland als
bestemming voor een korte of lange vakantie. De
belangrijkste herkomstlanden qua volume zijn Duitsland
(Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen), België
(Vlaanderen) en het Verenigd Koninkrijk. China en in iets
mindere mate Amerika zijn belangrijke groeimarkten.
Het inkomend toerisme in Nederland is een groeimarkt
en het NBTC verwacht dat deze groei de komende jaren
alleen maar verder doorzet. De impact van Brexit en de
toegenomen terroristische dreiging in Noordwest-Europa
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kan echter een bedreiging vormen voor deze groei (bron:
Rabobank, 2016).
Volgens recente cijfers van de Rabobank (2016)
profiteert de sector horeca en recreatie van de
aantrekkende economie, onder meer door hogere
consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke
vraag en meer toerisme. Volgens de Rabobank ontwikkelt
Nederland zich in toenemende mate tot een ‘leisureland’.
Met één kanttekening: de enorme concurrentie. In
de eigen sector blijft het aanbod groeien, maar ook
aanbieders uit andere branches betreden de markt.
Concurrentie vanuit branchevreemde spelers zal in
de toekomst intensiever worden. De verwachting is
dat grote ketens steeds meer gaan samenwerken
om de concurrentie het hoofd te bieden. En dat als
tegenreactie aan de onderkant van de markt steeds meer
kleinschalige, particuliere initiatieven ontstaan waar
duurzaamheid, authenticiteit en vakmanschap centraal
staan.

•

•

strijd om de gunsten van de ‘buitenhuisconsument’;
Toenemende aandacht voor duurzaamheid; met
name energieneutraal opereren en terugdringen van
voedselverspilling;
Leisure- en hospitalityconcepten als essentieel
onderdeel van nieuwe vastgoedprojecten en
transformatie van leegstaand kantoren- of
winkelvastgoed. Keerzijde: nieuw aanbod sluit lang
niet altijd aan bij de vraag en kans op overaanbod
dreigt in sommige regio’s of steden.

Consumententrends volgen elkaar binnen de toeristischrecreatieve sector zo snel op, dat wat vandaag in is,
morgen weer uit kan zijn. De levenscyclus van producten
en concepten staat onder druk. Dit in combinatie met
toenemende concurrentie, ook vanuit nieuwkomers zoals
AirBnB, leidt volgens de Rabobank tot een uitdagend
speelveld.

De Rabobank benoemt enkele belangrijke trends in de
toerisme en horeca sector, namelijk:
• Kwaliteit, gastvrijheid en beleving zijn van essentieel
belang geworden om nog een meerprijs te kunnen
realiseren;
• Toenemende schaalvergroting en ketenvorming. En
als tegenreactie: opkomst van de kleine, particuliere
exploitant in de vorm van foodtrucks, pop-up outlets
en B&B’s;
• Integratie van verblijf- en dagrecreatie om meer
beleving te creëren of de verblijfsduur te verlengen,
en integratie van horecaconcepten in (food)retail in
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Bijlage 5 Cijfers Vrijetijdseconomie
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Aandeel directe- en afgeleide toeristisch-recreatieve werkgelegenheid in totale
werkgelegenheid per gemeente

Ooststellingwerf

Noordenveld

13,0%

Tynaarlo
9,7%

12,1%

Aa en Hunze
26,8%

Assen
4,5%

Borger-Odoorn
33,2%
Midden-Drenthe
14,0%
Westerveld
23,2%

Emmen
6,4%
Hoogeveen
5,1%

Meppel
3,5 %

Coevorden
24,7%

De Wolden
12,8%

Bron: Provinciaal Werkgelegenheidsregister Drenthe, bewerking Ecorys
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Totaal aantal overnachtingen per gemeente in 2015 (x 1.000)
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Aandeel per type overnachting per gemeente
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Ontwikkeling directe en afgeleide bestedingen aan dagtochten per gemeente (x mln. euro)
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Aantal dagtochten in 2013 in Drenthe naar gemeente
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Directe en afgeleide vakantie-uitgaven per gemeente in 2015
Direct

Afgeleid

x mln. euro

%

x mln. euro

%

Aa en Hunze

46,3

13,4

14,3

14,6

Assen

14,6

4,2

4,5

4,6

Borger-Odoorn

51,5

14,8

14,4

14,8

Coevorden

78,8

22,7

19,8

20,3

Emmen

28,2

8,1

7,0

7,2

3,9

1,1

1,4

1,4

Hoogeveen

2,0

0,6

0,6

0,6

Midden-Drenthe

Meppel

33,0

9,5

9,1

9,4

Noordenveld

15,7

4,5

4,6

4,7

Tynaarlo

11,9

3,4

3,0

3,1

Westerveld

42,1

12,1

13,3

13,6

De Wolden

18,9

5,5

5,7

5,8

347,1

100,0

97,6

100,0

Drenthe
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