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Kadernota 2021 Recreatieschap Drenthe
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Geachte leden van de raad
Bij deze doen wij u de beleidsvoornemens 2021 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
Drenthe (RD) ter informatie toekomen. Via deze brief informeren wij u over de inhoud van de kadernota
2021.
Kadernota
Het RD is een gemeenschappelijke regeling 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 2021.
Het vaststellen van de kadernota is een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur (DB) van het RD. Bij de
behandeling van de begroting 2021 van het RD kan uw raad zienswijzen indienen.
Beleidsvoornemens
Het thema voor het jaar 2021 is: 'Iedere Drent heeft profijt van Toerisme'.
De komende jaren zet de groei van het nationale en internationale toerisme door. Dit is niet alleen goed
voor toeristisch-recreatieve ondernemers, maar voor de gehele lokale economie en leefbaarheid in
dorpen en kernen. Toerisme is een belangrijke economische sector voor de gemeente Coevorden en zorgt
jaarlijks voor ca. 1,2 miljoen bestedingen. (bron: Ecorys rapport) Ook qua werkgelegenheid is de
toeristische sector, waar 1 op de 5 banen gerelateerd is aan het toerisme, van belang.
Verschillende sessies met gemeenten en een bijeenkomst in november 2019 voor wethouders en
ambtenaren recreatie en toerisme over het toekomstperspectief 2030 dienden als input voor de
kadernota 2021. Op basis van deze inspiratiesessies is ingezet op het 'Perspectief Drenthe 2030', dat
bestaat uit een aantalopdrachten waarmee het Recreatieschap samen met Marketing Drenthe, de
provincie en de gemeentes aan de slag wil gaan.
De volgende aandachtspunten zijn geformuleerd op volgorde van prioriteit:
Kennisdeling (big) data
Instandhouding routestructuur
Proactief adviseren trends en ontwikkelingen
Stimuleren samenwerking stakeholders recreatie en toerisme
Stimuleren gastheerschap / ondernemerschap
Verhogen kennis recreatie bij eigen inwoners
Stimuleren kwaliteitsslag evenementen

Landelijke trends gaan snel en ook technologische ontwikkelingen zullen hun impact blijven behouden.
Het RD stemt de bedrijfsvoering af op de vraag van haar deelnemers, de gemeenten. RD wil een
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eigentijdse organisatie zijn die snel kan schakelen indien de opdrachtgevers daarom vragen.
Omgevingsbewust zijn is in de snel veranderende wereld van Recreatie en Toerisme van essentieel
belang!
Het bestuur van de gemeente Coevorden beschrijft in haar 'bestuursprogramma 2018-2022
Ruimte om
te doen!' haar ideaal van een actieve samenleving met betrokkenheid voor haar eigen leefomgeving. We
benaderen de samenleving als een netwerk van verschillende groepen mensen die zich inzetten voor de
leefbaarheid van een dorp, wijk of ander gebied. Op gebied van recreatie en toerisme zoeken we
nadrukkelijk de samenwerking met andere gemeenten en partijen zoals het Recreatieschap. De intenties
van het Recreatieschap passen uitstekend bij de ambities van onze gemeente in het kader van
verbindend besturen.
Wij vinden dat een goede bijdrage zal worden geleverd aan de toeristisch-recreatieve sector van de
gemeente Coevorden.
De geformuleerde ambities betekenen voor onze gemeente een daling in de bijdrage van
€ 3.266. Deze daling wordt veroorzaakt door een daling van de opbrengsten uit Toeristenbelasting
2018 ten opzichte van 2017.

in

Recente ontwikkelingen
De afgelopen paar weken, na het uitbrengen van de kadernota. is door het uitbreken van het Coronavirus de toekomst van de sector erg onzeker geworden. Het Recreatieschap Drenthe zet zich in om
toeristisch-recreatief Drenthe zo snel als kan weer op niveau te laten opereren. Gezien de huidige
economische ontwikkelingen zal met name voor het stimuleringsfonds (gerelateerd aan ingekomen
toeristenbelasting) rekening moeten houden met minder inkomsten.
Procedure
De kadernota en de brief aan het Recreatieschap Drenthe leggen wij ter informatie aan u voor. Naar
verwachting leggen wij medio april de begroting 2021 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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