
AGENDAPUNT 3 
 
 

Brink 4b 
7981 BZ Diever  

Tel.: (0521)593210 
Fax: (0521)591908 

E-mail: info@recreatieschapdrenthe.nl 

 
 

 
Verslag van de vergadering : Algemeen Bestuur 
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Aanwezig:  N. Houwing (Borger-Odoorn), R. Kleine (Emmen),  J. Zwiers 

(Coevorden), K. Smidt (Westerveld), R. Kraaijenbrink 
(Tynaarlo), J. Booij (Assen), A. Snijders (Midden-Drenthe),  
J. ten Kate (De Wolden), R.P. Koning (Meppel), J. Jongsma 
(Ooststellingwerf), B. Luinge (Aa en Hunze), J. Westendorp 
(Noordenveld), H. Brink (provincie Drenthe), E. van 
Oosterhout (voorzitter), D. Dijkstra (Recreatieschap Drenthe, 
secretaris) en M. Stam (Recreatieschap Drenthe, notulist) 

  vanaf agendapunt 7; E. Giethoorn (Hoogeveen) en vanaf 
  agendapunt 11; M. Pietersma en L Pijlman   

 
Afwezig: J. de Haas (Westerveld) en H. Brink (provincie Drenthe) 
 

 
 

1. Opening. 

De heer Van Oosterhout heet als voorzitter een ieder welkom bij de eerste  

vergadering van het Algemeen Bestuur in de nieuwe samenstelling.  

 

2. Voorstelronde nieuwe bestuursleden. 

De gemeenteraadsverkiezing heeft geresulteerd in negen nieuwe 

portefeuillehouders Recreatie en Toerisme. Een korte voorstelronde volgt. 

 

3. Korte presentatie Recreatieschap Drenthe. 

De heer Dijkstra laat via een presentatie zien met welke activiteiten het 

Recreatieschap Drenthe zich bezig houdt; beleidsontwikkeling, 

projectontwikkeling en- uitvoer en routebureau. Ook het fonds Recreatie en 

Toerisme wordt toegelicht. Naar aanleiding van deze uiteenzetting meld de 

heer Brink dat de provincie inmiddels akkoord heeft gegeven op het project 

update fietsknooppuntensysteem; een behoorlijke impuls in het fietsen. 

 

4. Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 4 april 2018.  

Dit verslag wordt ter kennisname aangenomen en geeft geen aanleiding tot 

opmerkingen. 

 

5. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 26 april 2018. 

Dit verslag wordt besproken ter goedkeuring. Het verslag wordt zonder op- en 

of aanmerkingen goedgekeurd. 



6. Verkiezing leden Dagelijks Bestuur. 

In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de leden van het Dagelijks 

Bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het Algemeen 

Bestuur in de nieuwe samenstelling na verkiezing van de gemeenteraden van 

de deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat tenminste uit de 

voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een penningmeester.  

 

Het aftredende Dagelijks Bestuur heeft een voorstel omtrent invulling van het 

vacante Dagelijks Bestuur. Voorgesteld wordt om een 4-hoofdig Dagelijks 

Bestuur voort te zetten (conform afgelopen bestuursperiode). Het aftredende 

Dagelijks Bestuur acht het raadzaam om te voorzien in een bepaalde mate 

van continuïteit. Daarom het voorstel om de heer Ten Kate (voormalig  

vicevoorzitter) de taak van voorzitter te laten bekleden. Vanuit dezelfde 

gedachte komt het voorstel om de heer Zwiers zijn penningmeesterschap te 

laten continueren.  

 

Hiermee zijn een tweetal posten ingevuld door gemeenten uit de onderste 

helft van de provincie. Vanuit de gedachte van geografische spreiding wordt 

als kandidaat voorgesteld de heer Westendorp (gemeente Noordenveld).  

 

Hiermee zijn drie posten bemenst vanuit plattelandsgemeenten. Gelet hierop 

zou een vierde post gevuld kunnen worden vanuit een stad. Vorige periode 

had gemeente Assen zitting in het Dagelijks Bestuur. Vanuit hier komt het 

voorstel om de vierde post dit keer te laten invullen door gemeente Emmen 

(de heer Kleine). 

 

Geografisch komt dan de volgende vertegenwoordiging  tot stand; Zuid Oost 

(de heer Zwiers en de heer Kleine), Zuid West (de heer Ten Kate), Noord (de 

heer Westendorp).  

 

Dit voorstel wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur, welke instemt met 

de voorgestelde aanwijzing. Mevrouw Snijders vraagt zich af, n.a.v. de 

geografische verdeling, waar gemeente Midden-Drenthe bij hoort. De 

voorzitter geeft aan dat dat vooral van de gemeente zelf afhangt en van de 

voorliggende onderwerpen bij de gemeente zelf. 

 

7. Aanwijzing leden bestuurszetels Stichting Hondsrug Unesco Geopark en 

Stuurgroep Vitale Vakantieparken. 

Sinds 2010 bestaat de Stichting Geopark de Hondsrug. In de stichtingsakte is 

vastgelegd dat één zetel van hun bestuur op bindende voordracht van het 

Recreatieschap Drenthe wordt ingevuld. Voorstel is om deze zetel te laten 

invullen door mevrouw Houwing.  

Met dit voorstel wordt door de vergadering ingestemd. De heer Kleine merkt 

nog op dat het belangrijk is om regelmatig contact te hebben/af te stemmen 

met de overige leden van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap 

Drenthe om elkaar op deze wijze goed van lopende zaken op de hoogte te 

houden (dit kan aansluitend aan de AB-vergaderingen).  

 



In de afgelopen bestuursperiode is samen met provincie Drenthe gestart met 

het project Vitale Vakantieparken. Dit raakt Recreatie en Toerisme, maar heeft 

ook met handhaving en openbare orde te maken. Inmiddels wordt gewerkt 

aan de inrichting van de taskforce. Vanuit het Dagelijks Bestuur had de heer 

Zwiers zitting in de werkgroep. Voorgesteld wordt om deze zetel te 

continueren. Daarnaast wordt besloten om de kandidaatstelling voor de 

tweede zetel over te laten aan het Dagelijks Bestuur. 

 

8. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Stand van zaken Pottendijk - toelichting door de heer Dijkstra; 

Het Recreatieschap Drenthe heeft gronden (ca.22 ha.) in eigendom aan de 

Pottendijk te Emmen. Deze gronden zijn langjarig (50 jaar) verpacht aan 

motorsportvereniging Motodrôme en de stichting Schiet- en jachtsportcentrum 

Emmen. Inmiddels zijn plannen ontwikkeld door Energiepark Pottendijk om te 

komen tot de aanleg van een windpark. Eén van de bedachte molens is 

gepland op het terrein dat nu verpacht is aan de vereniging Motodrôme. 

 

Inmiddels zijn er diverse gesprekken geweest. Uitgangspunt is dat het 

Recreatieschap Drenthe wil meewerken mits dit geen claims oplevert van de 

pachters. De verdere ontwikkelingen zullen worden teruggekoppeld met het 

Dagelijks Bestuur. 

 

9. Jaarrekening en begroting 

10. De jaarrekening 2017 is opgesteld en ligt ter goedkeuring ter vergadering. 

Mevrouw Snijders geeft aan een voorbehoud te willen maken t.a.v. dit 

agendapunt. De raadsvergadering waarin de jaarrekening en begroting 

worden behandeld dient nog plaats te vinden. Zij verzoekt daarbij ook om de 

planning van de behandeling van deze stukken aan te passen. De heer 

Dijkstra geeft daarop aan dat dit ook in een vorige vergadering van het 

Algemeen Bestuur ter sprake is geweest. In de Gemeenschappelijke Regeling 

van het Recreatieschap Drenthe (art. 31) staat echter opgenomen dat de 

jaarrekening wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur vóór 1 juli (t.a.v. de 

begroting staat dit opgenomen in artikel 27). Gelet hierop is verder uitstel niet 

mogelijk (begroting dient voor 15 april bij de afzonderlijke raden te zijn 

aangeleverd). 

 

Aanvullend wordt aangegeven dat vanuit de gemeenten de griffies wellicht 

bijpassende termijnen kunnen opstellen zodat tijdige behandeling in de raden 

plaats kan vinden. De heer Zwiers geeft nog aan dat (voorafgaand aan de 

begroting) de kadernota naar de raden verstuurd worden voor 1 februari.  

 

Daarin staan al de uitgangspunten verwoord waar de begroting de uitwerking 

van is. Daar kan de raad evt. ook al op reageren. 

De heer Dijkstra geeft aan dat er een zienswijze ontvangen is van gemeente 

Ooststellingwerf. In afwachting van verdere ontwikkelingen rondom Appelscha 

(nieuwe toeristische organisatie) wil de gemeente geen toezegging doen t.a.v. 

het budget dat bedoeld is voor de toeristische informatievoorzieningen 2019. 

 



Mevrouw Houwing verzoekt om ook in te steken op het onderwerp 

toegankelijkheid. Dit zal een nagezonden zienswijze opleveren?? De heer 

Brink geeft daarop aan dat ook bij de provincie aandacht is voor 

toegankelijkheid. Dat betekent niet alleen nieuwe (brede) fietspaden, maar ook 

goed onderhoud van bestaande paden.  

 

Aanvullend geeft de heer Dijkstra aan voornemend te zijn om in november/ 

begin december het gesprek te willen aangaan met de raden op zo gewenste 

onderwerpen te kunnen verwerken in de kadernota (en vervolgens in de 

begroting).  

 

De begroting 2019 en de jaarrekening 2017 worden vastgesteld. 

 

11. Rondvraag. 

Mevrouw Booij meldt dat Assen op 1 oktober een bijeenkomst organiseert 

(samen met Noordenveld en Tynaarlo) t.a.v. benadering Duitse markt. Doel is 

ondernemers klaar te stomen. Verder stelt zij de vraag of er gewerkt kan 

worden aan het opstellen van een brede visie op Recreatie en Toerisme voor 

heel Drenthe. De heer Brink vult daarop aan dat dit past bij het speerpunt van 

de provincie. Belangrijk is een goede samenwerking en de focus op “waar 

willen we met z’n allen zijn over 10 jaar”. Belangrijk in deze is samenwerking.  

 

De heer Dijkstra haalt daarop het project Vitale Vakantieparken aan dat hier 

een goed voorbeeld van is (samenwerking en lange termijn visie). Verder laat 

het Recreatieschap Drenthe 2-jaarlijks het Ecorys rapport opstellen, zodat ook 

goed gemeten kan worden hoe de sector zich ontwikkeld.  

 

De heer Giethoorn vraagt naar de stand van zaken van boomhut XXL. Er is 

hard gewerkt om ondernemers te betrekken en gelden bij elkaar te brengen. 

De heer Dijkstra geeft aan dat ondernemers en gemeenten er positief in staan. 

Echter, SBS 6 is gekomen met aanvullende voorwaarden, andere 

uitzendtijden en andere financiële voorwaarden. De heer Brink geeft aan dat 

het moeizaam verloopt en dat daarnaast de tijd doorloopt (opnamen vinden 

dan plaats in bijvoorbeeld de herfst; geen aanrader).  

 

De heer Brink maakt melding van de naamswijziging van de N34 naar de 

Hunebed Highway. Dit ter bevordering van het toeristisch imago van het 

Hondsruggebied. Staatssecretaris Mona Keijzer verzorgd de kick-off op 9 juli. 

 

De heer Koning meldt dat Meppel inzet op dagrecreatie; hiertoe zal een 

kwartiermaker worden ingezet met als doel het bevorderen van de 

evenementen. Belangrijk is te weten wat de toerist vraagt.  

 

Gemeld wordt nog dat de vergaderingen van het Algemeen Bestuur zoveel 

mogelijk op locatie worden georganiseerd. Dit om extra binding te hebben met 

het werkveld (vaak wordt na de vergadering een rondleiding o.i.d. verzorgd).  

Dus mocht een bestuurslid een locatie op het oog hebben dan horen we dat 

graag (kan ook via de ambtenaar R&T worden doorgegeven). 



De heer Ten Kate bedankt hierna de aftredende voorzitter, de heer Van 

Oosterhout. De heer Van Oosterhout heeft zich behoorlijk veel jaar ingezet 

voor het Recreatieschap Drenthe, als voorzitter, maar ook als gastheer/ 

dagvoorzitter tijdens menig congres en verschillende bestuursexcursies. Dank 

voor de bestede tijd, het enthousiasme en de energie. De heer Van 

Oosterhout geeft hierop nog mee dat het Recreatieschap Drenthe juist inzet 

op gezamenlijkheid en het over gemeentegrenzen heen kijken. Dat is en blijft 

belangrijk om te zorgen dat Drenthe op gebied van  recreatie en toerisme 

ertoe doet. 

 

12. Vitale Vakantieparken. 

Dit onderwerp wordt kort toegelicht door de heer Pietersma. Geschetst wordt 

dat we nu in de fase zijn aanbeland waarin de taskforce vorm gegeven wordt. 

Dit proces zal worden opgepakt door de heer Pijlman (ook van bureau ZKA) 

en bestaat uit de vraagstukken huisvesting, werven leden taskforce en 

governance (wie doet wat/ lokaal versus taskforce)  Naast de taskforce wordt 

nu ook gewerkt aan de inrichting van de lokale uitvoeringsteams. Plan is voor 

de zomer de vacatures open te stellen. 

 

De heer Dijkstra geeft aan dat het onderwerp Vitale Vakantieparken elke keer 

zal worden geagendeerd voor het Algemeen Bestuur zodat we dit samen 

blijven aanpakken en volgen. 

 

De heer Zwiers (VVP) geeft aan dat we alert moeten zijn op het 

“waterbedrisico”; als de ene gemeente handhaaft, kunnen probleemgevallen 

bij een andere gemeente op de stoep komen te staan. Dus aanpak samen, 

alleen lukt het niet. 

 

De heer Brink geeft nog mee dat nu eigenlijk het makkelijkste deel is gebeurd 

(maken scans/politiek op de agenda zetten). De daadwerkelijke aanpak en 

uitvoer is nog een heel proces. 

 

De heer Kraaijenbrink geeft nog mee dat het belangrijk is om structureel 

gelden in de gemeentelijke begroting op te nemen voor dit proces. 

 

13. Sluiting. 

Een ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid tijdens de vergadering. 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 oktober 2018. 
 
Voorzitter        Secretaris 
J. ten Kate         D. Dijkstra 
 
 
 
-----------------------       ----------------------------- 


