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Inleiding
Op 13 mei j.l. is de Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 opnieuw behandeld in de
raadscommissie AFE. Portefeuillehouder Kock heeft met u geconstateerd dat de steun ontbreekt om
de voorliggende Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 in deze opzet vast te stellen.
Behandeling in raad
Het college stelt voor het voorstel inzake de Beleidsnotitie niet te behandelen en verzoekt de raad het
voorstel van de agenda af te voeren. Dat neemt niet weg dat we van mening zijn dat het document
een degelijke en goede weergave is van wat het toeristisch aanbod en het ambitieniveau en de
polsstok van onze eigen gemeentelijke toeristische ondernemers is. De nota is immers ‘van buiten
naar binnen’ tot stand gekomen in samenwerking met onze toeristische ondernemers. Het college
heeft daarom het Beleidsdocument wel vastgesteld en doet daarmee recht aan het proces van
samenspraak en inspraak met de toeristische ondernemers.
Ambitie
Tegelijkertijd willen we graag de mogelijkheden voor een hogere ambitie samen met u verkennen. Dat
doen we door samen met u als raad en de toeristische ondernemers kaders te verkennen voor een
aanvullend ambitieniveau van het toeristisch en recreatief beleid.
Hiertoe laten we allereerst een extern onderzoeksbureau een SWOT-analyse doen naar het
toeristisch product in de gemeente en de regio en organiseren we een expertmeeting met u als raad,
de toeristische ondernemers en Stichting Achterhoek Toerisme (StAT) dat moet leiden tot een breed
gedragen visiekader en ambitieniveau op basis waarvan een herzien beleidsplan en een herziene
uitvoeringskalender wordt geformuleerd. Een beleidskader met duidelijke rolscheiding tussen overheid
en bedrijfsleven en met een financiële paragraaf die recht doet aan de rollen.
Onderscheidend
De uitdaging is dat we als gemeente met ons eigen ambitieniveau niet zozeer concurrerend zijn aan
de andere gemeenten, maar juist aanvullend op Achterhoekse schaal. Ons echte onderscheidende
vermogen is daarbij enerzijds gelegen in onze historie van industrieel erfgoed en onze ijzerindustrie
en anderzijds als broedplaats en clustering op het gebied van de innovatieve maakindustrie.
StAT
In het toeristisch samenwerkingsverband in de Achterhoek bieden wij daarmee een belangrijke
bijdrage aan het toeristisch product. Dat is ook de reden waarom wij stevige samenwerking zoeken
met StAT. Zij pleitten samen met de ondernemers voor een sterk inspiratiepunt als het uithangbord
voor onze recreatieve sector. In het TIP (Toeristisch Inspiratie Punt op het DRU Industriepark) komen
het toeristisch aanbod voor de gehele Achterhoek, voor onze gemeente en voor het DRU
Industriepark samen. Het TIP voorziet ook in een website waar het aanbod inzichtelijk wordt
aangeboden.
Ondertussen
Ondertussen werken we uiteraard verder aan de opgaven en kansen die voorliggen. Samen met het
Waterschap Rijn en IJssel en de langs het stroomgebied van de Oude IJssel liggende (Duitse en
Nederlandse) gemeenten verkennen we bijvoorbeeld de mogelijkheden van waterrecreatie. Ook gaan
we door met de ontwikkelingen die zich op dit moment voordoen in het gebied tussen het Landfort en
Engbergen.

