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Geachte leden van de raad,
Bij deze doen wij u de beleidsvoornemens2019 van de gemeenschappelijkeregeling Recreatieschap
Drenthe (RD) ter informatie toekomen. Via deze brief informeren wij u over de inhoud van de kadernota
2019.
Kadernota
Het RD is een gemeenschappelijkeregeling van alle Drentse gemeenten en de Friese gemeente
Ooststellingwerf. De kadernota is voor het RD het eerste document in de jaarlijkse planning & control
cyclus. In de kadernota worden de ontwikkelingen op hoofdlijnen geschetst voor het begrotingsjaar 2019.
Het vaststellen van de kadernota is een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur (DB) van het RD. Bij de
behandeling van de begroting 2019 van het RD kan uw raad zienswijzen indienen.
Beleidsvoornemens
Het thema voor het jaar 2019 is: 'Voortvarend vernieuwend'. Het RD anticipeert op de toekomst en
beweegt mee met externe ontwikkelingen, nieuwe inzichten en nieuwe behoeften en wensen vanuit de
deelnemende gemeenten en de toeristisch recreatieve markt. Aan de drie pijlers van het RD zijn door het
DB de volgende ambities gekoppeld:
-

Beleidsontwikkeling

en ondersteuning

Het doel is (pro)actief gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van beleid naar aanleiding van
nieuwe ontwikkelingen en trends. Hierbij gaat het om inspelen op actuele ontwikkelingen zoals
bijvoorbeeld: Vitale Vakantieparken, het Expertteam Drenthe, de invloed Airbnb, Uber ed. op de sector,
de campersector, de elektrische (MTB) fiets, (online) vindbaarheid voor ondernemers, gastvrijheid,
Drenthe als 5-sterren fietsprovincie en de ontwikkeling van een 'Leisure Valley', een kennisnetwerkorganisatie van de 3 O's (Ondernemers, Overheden en Onderwijs).
-

Projectontwikkeling

en beheer projectenfonds

Het doel is om bovengemeentelijke projecten op te stellen en ten uitvoer te brengen. Dit betreft een
verdere uitrol van het wandelknooppuntensysteemen het fietsknooppuntennetwerk. Op het gebied van
de toeristische informatievoorziening worden relevante en vraaggerichte producten ontwikkeld. Ook
wordt de provinciale database met toeristische informatie actueel gehouden en wordt er ingezet op
Destination Branding. Verder zal het RD projecten blijven ontwikkelen waaraan de markt behoefte heeft
in 2019. Actuele ontwikkelingen zullen dus worden vertaald naar benodigde voorzieningen.
-

Routebureau

Het doel is om de toeristische routes goed te onderhouden en passend bij de vraag van de recreant aan
te bieden. Om het predicaat 5-sterren fietsprovincie te behouden heeft het RD al in 2017 een MTBonderhoudsfonds in het leven geroepen. Dit fonds heeft tot als doelom de kwaliteit van de MTB-routes
op een hoog niveau te houden c.q. te brengen.
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Het RD kent een Fonds Recreatie en Toerisme. Jaarlijks wordt dit gevuld door de deelnemende
gemeenten via de reguliere gemeentelijke bijdrage. Via het Fonds Recreatie en Toerisme worden
middelen aan toeristische projecten beschikbaargesteld. De inzet van deze middelen genereert
gemiddeld het zesvoudige aan aanvullende investeringen. Doelstelling van het fonds is om financiële
middelen snel en efficiënt beschikbaarte kunnen stellen voor nieuwe ontwikkelingen in het kader van
recreatie en toerisme. Hierbij vormt de mogelijkheid om via inzet van het fonds andere subsidiegeldente
genereren een belangrijk aspect.
Uitgaande van de huidige taken van het RD hoeven er (behalve voor het opvangen van loon- en
prijsontwikkelingen) geen extra financiële middelen beschikbaarte worden gesteld.
Procedure
De kadernota en de brief aan het RecreatieschapDrenthe leggen wij ter informatie aan u voor. Naar
verwachting leggen wij medio mei de begroting 2019 van het RD aan u voor. Uw raad heeft vervolgens
de gelegenheid om uw zienswijzen aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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