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Kenmerk:
Onderwerp: Oplegnotitie als toevoeging aan de Beleidsnotitie Recreatie & Toerisme 2019-2023

Inleiding/aanleiding:
Ter uitvoering van de ambities zoals wij deze in ons Coalitieprogramma hebben opgenomen, alsook 
om gehoor te geven aan oproepen vanuit uw raad om recreatie & Toerisme binnen onze gemeente  
een impuls te geven, hebben we de afgelopen tijd samen met ondernemers en organisaties binnen 
onze gemeente gewerkt aan het opstellen van de Beleidsnotitie Recreatie & Toerisme 2019-2023. 
Deze beleidsnotitie hebben we op 12 februari 2019 vastgesteld en is vervolgens op 7 maart 2019 in  
de Commissie AFE behandeld, om conform planning in de raadsvergadering op 28 maart 2019 te  
worden vastgesteld.

Op  7  maart  tijdens  de  inhoudelijke  commissiebehandeling  van  de  voorliggende  Beleidsnotitie 
Recreatie  &  Toerisme  2019-2023  zijn  tal  van  vragen  gesteld  en  opmerkingen/kanttekeningen 
geplaatst. In grote lijnen komt het erop neer, dat de beleidsnotitie vooral de uitgangssituatie beschrijft  
en dat onvoldoende concreet wordt aangegeven wat we de komende jaren gaan doen. Gezegd is dat 
het ambitieniveau onvoldoende is; de lat moet hoger worden gelegd. “Bestaande budgetruimte en 
formatieomvang mag hierin geen beperkende factor zijn” aldus de commissie. Zij stelt voor om de 
voorjaarsnota te gebruiken om de ambities financieel te vertalen. De in de beleidsnotitie gehanteerde 
structuur  die  uitgaat  van  een  Rode  Loper-aanpak,  focus  op  toeristische  kerngebieden  en  een 
thematische  aanpak  kan  onverminderd  worden  aangehouden.  Hierbinnen  worden  geen  opgaven 
gemist. De conclusie van de commissie-behandeling was, dat er geen draagvlak aanwezig was om de 
voorliggende Beleidsnotitie in de huidige opzet in de raadsvergadering van 28 maart ter vaststelling 
voor te leggen. 

Hoe verder?
Wij als college en in het bijzonder ook betrokken portefeuillehouder Kock, begrijpen en delen uw inzet 
om in te steken op een hoger ambitieniveau. Echter, gezien de huidige financiële situatie van onze 
gemeente achten we het nu niet reëel om het beleidsplan en de daarbij behorende financiële middelen 
er op aan te passen. Niet nu op voorhand bij deze beleidsnotitie, maar mogelijk wel op uw verzoek bij 
de daarvoor geëigende P&C-producten als de Voorjaarsnota 2020 en later bij de Begroting 2020, wat 
zoals gezegd afhankelijk is van de forse financiële uitdagingen van onze gemeente. Dat neemt niet 
weg dat de inhoudelijke ambitie ongewijzigd wordt aangeboden.

Samen  met  ons  management  en  met  betrokken  budgethouders,  beoordelen  we  momenteel  de 
noodzaak en uitstelbaarheid van uitgaven voor elk beleidsveld, zo ook voor het beleidsveld Recreatie 
& Toerisme. Het verminderen van R&T-budgetten leidt in onze optiek tot een enorme verschraling van 
de  samenwerking  en  daarmee  tot  het  uiteenvallen  van  de  samenhang  tussen  initiatieven.  De 
leefbaarheid en de werkgelegenheid binnen de sector (ca. 5%) komen daardoor dan onder druk te 
staan en de inspanningen die  we de afgelopen decennia  hebben gedaan zouden hierdoor teniet 
worden gedaan. We blijven als gemeente daarom actief in de toeristisch recreatieve netwerken en 
blijven stimuleren. Zo blijven we in gesprek met o.a. het Waterschap om waterrecreatie te bevorderen. 
Mochten er zich alsnog grote projecten uit  de samenleving aandienen, dan zou dat een separate 
investerings-vraag van het college aan de raad kunnen betekenen. De vele suggesties die door u zijn 
gedaan  nemen  wij  ter  harte  en  geven  wij  ter  informatie  en  inspiratie  door  aan  de  toeristische 
ondernemers.



Wat doen we concreet in 2019?
We hebben onlangs een investeringsbeslissing genomen met betrekking tot  de realisatie van een 
VVV-Inspiratiepunt  en tevens centrale  ontvangstlocatie  voor  het  DRU Industriepark.  Met  Stichting 
DRU-IP hebben we overeenstemming bereikt dat zij de exploitatie van het TIP voor haar rekening 
neemt.  Daarnaast  hebben een aantal  ondernemers en vertegenwoordigende partijen aangegeven 
zitting  te  willen  nemen in  een op te  zetten nieuwe toeristische samenwerkingsstructuur.  Hiermee 
verwachten we beleidsaanbeveling 3 in 2019 te hebben afgerond. 

Onlangs is de Scabracqroute opgeleverd. Onze Regiocoördinator werkt met partijen in het veld aan 
het realiseren van een Toeristische plattegrond. Er worden in 2019 nieuwe routes gelanceerd (zoals 
de Smokkelroute, IJzerroute), er wordt online uitstraling en vindbaarheid verbeterd en er worden in 
2019 vier thematische bijeenkomsten georganiseerd voor en door ondernemers. Stichting Achterhoek 
Toerisme organiseert kennisbijeenkomsten en geeft invulling aan het onderdeel zorgtoerisme. 

Procesvervolg:
Het bovenstaande is voor ons reden om de  Beleidsnotitie Recreatie & Toerisme 2019-2023 met in 
aanvulling hierop deze oplegnotitie opnieuw aan u ter vaststelling voor te leggen. Wij verzoeken de  
agendacommissie  om de  Beleidsnotitie  Recreatie  &  Toerisme  2019-2023  te  agenderen  voor  de 
raadsvergadering van 25 mei 2019 en deze hieraan voorafgaand in de commissie AFE van 13 mei  
inhoudelijk te behandelen.

 


