
1. Het belang van de Vrijetijdseconomie sector



2. Uitgangssituatie Oude IJsselstreek:



3. Uitwerking van beleid:

- De Rode loper aanpak:

- Ja-mits benadering voor   

ondernemersinitiatieven;

• Gastvrije ontvangst voor 

recreant/toerist (Inspiratiepunt);

• Heldere lokale- en regionale 

VE-organisatiestructuur;

- VE als samenwerkingspartner      

themaoverstijgende opgaven.



3. Uitwerking van beleid:

Gebiedsgerichte aanpak (Omgeving Vennebulten-De Radstake)

Recentelijk is heideherstel, realisatie 

uitkijkpunt en herstel schaapskooi 

uitgevoerd.

Voorstel is om voor het gebied van de 

Vennebulten t/m De Radstake een 

integrale inrichtingsschets op te 

stellen m.b.t. recreatie, events, 

natuurontwikkeling en een goede 

verkeersafwikkeling.



3. Uitwerking van beleid:

Gebiedsgerichte aanpak (Omgeving Idink-Nibbelink bos te Sinderen)

Recentelijk is de padenstructuur binnen 

dit gebied hersteld en uitgebreid 

(St. Kerkepaden Sinderen). 

Flinke toename van bedrijfsactiviteiten.

Voorstel is om aan de hand van een 

quickscan te onderzoeken of er 

draagvlak bestaat voor een gebieds-

gerichte aanpak.
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3. Uitwerking van beleid:

Gebiedsgerichte aanpak (Omgeving Engbergen)

De afgelopen 15 jaar is nieuwe natuur 

gerealiseerd, zijn wandel en fietspaden 

aangelegd en is volop ruimte gegeven aan 

ondernemersinitiatieven. 

Resultaat = aantrekkelijk recreatiegebied 

waarvan volop gebruik wordt gemaakt.

Met onze ondersteuning is nu aan de 

ondernemers om het aanbod op 

arrangementniveau met elkaar te 

verbinden.



3. Uitwerking van beleid:

Gebiedsgerichte aanpak (Het DRU Industriepark)

- Onze IJzerhistorie is ons USP

- Schabracq-route is gereed, ERIH-route is 

in ontwikkeling, het project Leonardo da 

Vinci is kansrijk;

- Het Schaftlokaal, het Ouhrlokaal en het 

buitenterras met de waterspeelplaats 

biedt een aantrekkelijk aanbod;

- Het complex is ingericht, maar de 

ijzerhistorie kan onvoldoende worden 

beleefd. Hiertoe dient een conceptuele 

uitwerking te worden opgesteld.

e IJzerhistorie



3. Uitwerking van beleid:

Gebiedsgerichte aanpak (Recreatiegebied Scholtenhof-Slootermeer)

- Scholtenhof-Slootermeer is veruit de               

grootste verblijfsrecreatieaanbieder 

(bijna 50%) binnen onze gemeente.

- Inzet is gericht op omvorming van een 

deel van de vaste staanplaatsen naar 

toeristische kampeerplaatsen;

- Wisselwerking met VE-aanbod binnen 

onze gemeente/regio neemt hierdoor toe;

- Ingezette weg vraagt vooralsnog niet om 

extra beleidsruimte.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPk8f245zgAhWQa1AKHUx6BsIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kamperenindeachterhoek.nl/campings&psig=AOvVaw2o6bUUVqN15wXijL1WZeQq&ust=1549187443324371
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPk8f245zgAhWQa1AKHUx6BsIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kamperenindeachterhoek.nl/campings&psig=AOvVaw2o6bUUVqN15wXijL1WZeQq&ust=1549187443324371


3. Uitwerking van beleid:

Gebiedsgerichte aanpak (Oude-IJssel)

- Recreatievaart op Oude-IJssel groeit (5x). 

Onderzoek gewenst naar voorzieningenniveau

- Fietspad Doesburg-Bocholt is grotendeels op 

orde. Aandacht voor ontbrekende schakels;

- Samenwerking zoeken om arrangementen op 

stroomgebied niveau te ontwikkelen;

- Aanvraag Unesco Geoparkstatus voor Rijn-

Maas & Oude-IJssel geeft toeristische impuls 

aan ons gebied. Daarbinnen verdient 

uitbreiding van min40Celsius steun.



3. Uitwerking van beleid:
Thematische aanpak (Thema 4: Productontwikkeling)

- Van investeringen in “hardware” naar arrangement-

ontwikkeling (benutten van fysiek aanbod);

- Niet persé meer, maar wel meer onderscheidend 

aanbod;

- Sector overstijgende samenwerking (crossovers) 

leidt tot meerwaarde;

- Technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe 

belevingsvormen (GPS, Virtual-Reality etc.);

- Inzet gericht op versterking van onze identiteit 

(IJzerhistorie/ innovatieve maakindustrie, 

Oude-IJssel, sport etc.



3. Uitwerking van beleid:

Thematische aanpak (Thema 5: Plattelandsbeleving/streekproducten)
- Actief het platteland beleven en ondertussen 

genieten van al het moois onze streek te 

bieden heeft;

- Rondleidingen en proeverijen op de plek waar 

streekproducten op een ambachtelijke wijze 

tot stand komen;

- Past binnen de Rijksopgave om te komen tot 

circulaire vormen van landbouw (van 

bulkproductie tegen wereldmarktprijs naar 

exclusieve streekproducten met een 

toegevoegde waarde);

- Voorbeelden: Wild eten, wijnbouw, bier, spelt.



3. Uitwerking van beleid:

Thematische aanpak (Thema 6: Zorg & Toerisme)

- We hebben een wettelijke & morele 

verplichting om iedereen aan de samenleving 

te laten deelnemen (inclusie-beleid);

- De Achterhoek vergrijst. Mensen die al dan 

niet door ouderdom worden beperkt zijn een 

belangrijke doelgroep (ook economisch);

- Reden om onze ondernemers actief deel te 

laten nemen aan het regionale project 

“Onbeperkt genieten in de Achterhoek”;

- Speerpunten zijn kennisontwikkeling en 

maatwerkadviezen op bedrijfsniveau. 



3. Uitwerking van beleid:

Thematische aanpak (Thema 7: Lokale- en regionale VE-structuren)

- De wijze waarop binnen de VE-sector 

gastheerschap, productontwikkeling en 

marketing wordt georganiseerd, is 

landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal 

sterk aan verandering onderhevig;

- In de Achterhoek en ook binnen onze 

gemeente wordt gewerkt aan de 

realisatie van VVV-Inspiratiepunten;

- Een heldere lokale- en regionale VE-

samenwerkingsstructuur is van groot 

belang om de ambities te realiseren.



4. Hoe voeren we het beleid uit?

- Totstandkoming en uitvoering van beleid met 

VE-ondernemers & organisaties (Buiten>Binnen);

- De Beleidsnotitie Recreatie & Toerisme 2019-2023 

is het beleidskader voor de komende jaren;

- Per jaar wordt een jaarprogramma opgesteld.

De groslijst met projectideeën opgehaald tijdens 

werksessies vormt hiervoor de basis;

- Projecten waarvoor maatschappelijk draagvlak op 

uitvoeringsniveau (en co-financiering) aanwezig is 

worden binnen onze budgetruimte geprioriteerd;

- We zoeken sector overstijgende samenwerking 

met betrokkenen binnen onze gemeente en 

binnen onze (grens)regio. 



Commissiebehandeling


