
Memo 
 

Aan: gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: college van B&W 

Datum: 22 oktober 2018 

Kenmerk:  

Onderwerp: Informatievoorziening Groene Loper aanpak  

 
 
Gebleken is dat de Rode Loper aanpak in onze gemeente zijn vruchten begint af te werpen. Het doel 
van deze aanpak is de ondernemer met raad en ondersteuning bijstaan, zodat deze zorgvuldiger, sneller 
en beter kan schakelen bij vragen over uitbreiding en vestiging van zijn bedrijf. Op het moment dat iets 
niet kan, zoeken we naar alternatieve oplossingen. De gemeente biedt aan actief mee te denken met 
de ondernemer. 
In het coalitieprogramma 2018-2022 is aangegeven dat we kansen en mogelijkheden van onze mooie 
groene gemeente om toerisme en recreatie een extra impuls te geven, gaan benutten. De uitvoering 
die hierbij past, is realisatie van een Groene Loper aanpak voor de toeristische sector. Eigenlijk een 
vertaling van de Rode Loper naar een Groene Loper aanpak. 
 
Waarom willen we precies een Groene Loper aanpak? 
Vrijetijdseconomie zien we als belangrijke economische factor, met name voor werkgelegenheid. Maar 
ook voor de leefbaarheid in onze gemeente. De economische betekenis van de vrijetijdssector in deze 
regio is tussen 2013 en 2017 met 14% toegenomen tot 265,2 miljoen waarvan 11,9 miljoen aandeel in 
OIJ ligt. Het werkgelegenheidsaandeel van de toeristisch sector en het omzetvolume ligt in Oude 
IJsselstreek onder het regionaal gemiddelde (bron: ZKA monitor). De toeristische ontwikkeling in onze 
gemeente is in de periode 2013-2017 meegegroeid maar toch achtergebleven op de rest van de 
Achterhoek. Zoals in het Coalitieprogramma is opgenomen, kan de vrijetijdssector dus wel een impuls 
gebruiken. 
 
Wat zijn lopende initiatieven op dit moment? 
Onderstaand een bloemlezing van initiatieven die momenteel in voorbereiding of uitvoering zijn: 

 Er is overeenstemming bereikt over herstructurering van de lokale en regionale toeristische 
samenwerkingsstructuur. Dit vormt de basis voor versterking van het toeristisch aanbod en een 
daarop aansluitende marketingstrategie. Deze wordt helder wanneer het uitvoeringsplan gereed 
is; 

 Binnen de Achterhoek wordt gewerkt aan het ontwikkelen van VVV-Inspiratiecentra waarmee de 
VVV-gastvrijheidsfunctie op een hoger plan wordt getild. Oude IJsselstreek behoort tot een 
kopgroep van Achterhoekse gemeenten om als eerste over een nieuw VVV-Inspiratiepunt te 
kunnen beschikken. Dit initiatief willen wij samen met betrokken partijen van de grond krijgen. Op 
dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht met het doel om tot realisatie te komen. Bovendien 
leveren we ambtelijke inbreng in deze verkennende fase; 

 We ondersteunen het initiatief van belangenverenigingen Terborg en Silvolde om te komen tot een 
ontwikkeling van een ommetje Silvolde-Terborg;  

 Met gemeente Aalten en het Waterschap werken we aan doortrekking van het fietspad langs de 
Keizersbeek; 

 De grensoverschrijdende ERIH-route met de DRU als ERIH-ankerpunt (Euregio-project) is 
momenteel in uitvoering; 

 Eind dit jaar wordt in de DRU-Cultuurfabriek een themabijeenkomst georganiseerd rond Lokaal 
Voedsel. Dit is om kennis rond lokaal voedsel te vergroten en een impuls te geven aan toepassing 
hiervan in de totale voedselketen. Er ligt een relatie tussen lokaal voedsel en toeristische beleving 
(bijv. Wijngoed Oerlegoed); 

 Binnenkort verschijnt een bundel van een groot aantal ommetjes binnen onze gemeente. 
 



Welke kaders willen we in de Groene Loper aanpak vaststellen?  
Op 27 september 2018 heeft een initiatiefgroep, die zich bezighoudt met de voorbereiding voor deze 
aanpak, gesproken over de kaderstelling. Deze groep bestaat uit de portefeuillehouder toerisme en 
recreatie, beleidsadviseurs, ondernemersplatform IJzersterk Genieten, regio coördinator Achterhoek 
Toerisme, Plattelandsraad en Borchuus Varsseveld. Deze groep heeft overeenstemming bereikt over 
de volgende 9 speerpunten: 
Speerpunt 1: Verbinding tussen en met ondernemers. Dit is een belangrijk speerpunt. Ondernemers 

willen elkaar beter leren kennen en meer inhoud geven aan de toeristische plannen in onze 
gemeente. 

Speerpunt 2: Kennisontwikkeling. 
Speerpunt 3: Recreatieve infrastructuur en –voorzieningen. Bijv. SMAAS (Smart Mobility As A Service). 

Oude IJsselstreek sluit in de 2e fase van dit project aan. 
Speerpunt 4: Productontwikkeling 
Speerpunt 5: Lokale- en regionale VE-structuren (realisatie van VVV-Inspiratiecentrum). We moeten 

weten hoe deze structuren zijn opgebouwd en wie wat doet? Dit is niet alleen belangrijk 
voor ondernemers, maar ook voor de toeristen en inwoners van Oude IJsselstreek. 
Realisatie van een toeristisch inspiratiecentrum en deze toeristische structuur zijn 
belangrijk. Gaan we voor toeristen of ook voor de inwoners in onze gemeente? De 
inwoners beleven de activiteiten voor de toeristen immers ook mee. 

Speerpunt 6: Verblijfsrecreatie. Vraag en aanbod kunnen beter op elkaar afgestemd worden. 
Speerpunt 7: Meerwaarde halen uit events. Hoe kunnen we events beter vermarkten en toeristen langer 

in onze gemeente houden? 
Speerpunt 8: Branding. Hoe profileer je je? Hoe laat je de parels zien? Meer reuring creëren. 
Speerpunt 9: Over grenzen kijken. Hierbij gaat het niet alleen om de grens met Duitsland, maar ook 

over gemeentegrenzen kijken. 
 
Dit zijn ambitieuze speerpunten, maar niet alle speerpunten behoeven tegelijkertijd te worden 
uitgevoerd. Tijdens een netwerkdag op 28 november 2018, waarvoor alle ondernemers en betrokken 
organisaties uit de vrijetijdssector worden uitgenodigd, wordt geïnventariseerd op basis van welke 
initiatieven invulling kan worden gegeven aan bovengenoemde speerpunten. Deze worden in een 
uitvoeringsprogramma opgenomen, waarover de raad in het 1e kwartaal 2019 wordt geïnformeerd. 
Met het benoemen van speerpunten, het opstellen van een uitvoeringsprogramma en het inrichten van 
een heldere taakverdeling, wordt invulling gegeven aan de Groene Loper aanpak. Dit alles vormt de 
basis om komende jaren de ambities en budgetruimte ter versterking van de Vrijetijdssector, samen met 
ondernemers en betrokken partijen voortvarend om te zetten in succesvol uitgevoerde maatregelen. 
 
Hoe is de planning? 
23-10-2018: Bespreking in B&W i.v.m. informeren gemeenteraad; 
29-10-2018: Vervolgbijeenkomst initiatiefgroep waarbij de speerpunten inhoudelijk dieper besproken 

worden. Dit levert aanvullende informatie op; 
29-10-2018 De Groene Loper aanpak wordt kort toegelicht tijdens de commissie AFE (begroting); 
28-11-2018: Netwerkdag toeristische ondernemers waar ideeën voor invulling uitvoeringsplan Groene 

Loper aanpak verzameld worden; 
01-02-2019: Uitgebreider plan met concrete uitvoeringslijst 2019 en kostenverdeling benoemen. 

Concreter uitvoeringsplan Groene Loper aanpak gereed.  
 
 
 
 
 


