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Voorgestelde wijze van afdoening:
Zie voorgesteld besluit.
Beslispunten:
Instemmen met jaarverslag en -rekening 2019 en begroting 2021 van de GR Recreatieschap
Drenthe.
Instemmen met het advies om geen zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van het
Recreatieschap Drenthe.
Instemmen met een bijdrage van € 104.433 aan de GR Recreatieschap Drenthe in 2021.
Inleiding
De aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe (RD) deelnemende
gemeenten ontvangen jaarlijks in januari de kaders voor de begroting van de
daaropvolgende jaren. De begroting voor 2021 sluit aan op de eerder ontvangen
kaderbrief waarmee de gemeenteraad op 8 mei jl. heeft ingestemd. De begroting van
2021 is grotendeels gebaseerd op die van 2020.
Belangrijk is om op te merken dat de begroting tot stand is gekomen net voordat de
samenleving en de economie in een crisis belandde. Daarbij komt dat de R&T-sector
behoort tot die sectoren die bovengemiddeld getroffen zijn. Het RD heeft de afgelopen
tijd waar mogelijk de gemeenten en de sector ondersteuning geboden. Ook was het RD
via de werkgroep R&T nauw betrokken bij advisering van de VRD op het terrein van
maatregelen inzake de vrijetijdseconomie.
Mogelijk zal als gevolg van de coronacrisis het takenpakket van het RD zich wijzigen.
Voor zover dat het geval is, zal ter zijner tijd een begrotingswijziging worden
aangeboden.
Beoogd effect
Het beoogde resultaat van RD is een zo goed mogelijke afstemming van beleid vanuit
een gezamenlijke ambitie om de positie van Drenthe in de toeristisch-recreatieve markt
vast te houden. Dit geldt zeker voor een gemeente als Borger-Odoorn waar de R&Tsector van bovengemiddeld belang is voor de lokale economie én voor de leefbaarheid.
In het kader van dit beoogde resultaat richt het RD zich primair op de ondersteuning en
de verbinding van de deelnemende gemeenten. Naast afstemming van beleid moet in
praktische zin worden gedacht aan gezamenlijke acties en de coördinatie van
gemeentegrens-overschrijdende projecten.
In 2019 heeft het NBTC een landelijke visie op toerisme “Perspectief Bestemming
Nederland 2030” ontwikkeld. In deze visie, waarvan het de bedoeling is om het door te

vertalen naar Drenthe, werd (nog) uit gegaan van een verwachting van 50% meer
internationale toeristen in Nederland in 2030. De coronacrisis heeft deze verwachtingen
uiteraard doen veranderen. Zo is het goed mogelijk dat de komende jaren het vooral de
binnenlandse markt is die voor groei zal gaan zorgen. Mogelijk kan Drenthe, die van
oudsher sterk is op de binnenlandse vakantiemarkt, haar positie verder uitbouwen.
Het RD wil hierin, samen met Marketing Drenthe en uiteraard het betreffende
bedrijfsleven, een rol gaan spelen.
Argumenten
R&T vormt voor de provincie Drenthe en relatief gezien in nog grotere mate voor de
gemeente Borger-Odoorn een economische pijler van belang. Een aanzienlijk deel van de
economie (werkgelegenheid) is afhankelijk van deze markt die naar verwachtingen, van
voor de coronacrisis, de komende jaren zou blijven groeien. Momenteel is de toeristischrecreatieve markt aan negatieve veranderingen onderhevig die voor de ene branche
(nog) slechter uit dan voor de andere. Het blijft zeker nu van belang om alert in te
blijven spelen op de diverse ontwikkelingen. Dit gebeurt op landelijk niveau via diverse
ondersteuningsregelingen. Maar ook het RD zal in 2021 blijven inzetten voor de sector,
waarbij het in eerste instantie vooral zal draaien om het zo goed mogelijk overleven van
de crisis en het voorbereiden op de toekomstige ontwikkelingen zoals de 1,5m economie.
Daarnaast blijft het RD zich richten op haar kerntaken door:
a)
de deelnemende gemeenten ontzorgen op het terrein van R&T-beleid door actieve
kennisontwikkeling en proactief in te spelen op ontwikkelingen binnen de sector.
b)
zich te blijven ontwikkelen als hét routebureau van Drenthe.
c)
projecten te initiëren en te stimuleren waardoor R&T in Drenthe zich blijft
ontwikkelen als een vitale sector die veel bestedingen en werkgelegenheid
genereert.
Ook in 2019 heeft het RD een groot aantal activiteiten ontplooid. Diverse hiervan vinden
hun neerslag in de gemeente Borger-Odoorn, zoals:
- de ontwikkeling en bewegwijzering van routes (wandel- en
fietsknooppuntensystemen);
- lokale publiciteit via TV-serie Hunebed Highway;
- de ontwikkeling van de Hunenweg (Osnabrück - Groningen);
- ondersteuning lokale bedrijven via de inzet van het Expertteam;
- vakantieparken via het project VVP;
- ondersteuning R&T-sector via het project gastheerschap;
- updating open monumenten-borden (doorlopend in 2020);
- van lokale projecten vanuit R&T fonds (w.o. verbouwing TIP Borger,
ondersteuning Hunebedcentrum).
Met de wetenschap dat R&T kansen blijft bieden voor de ontwikkeling van de lokale
leefbaarheid, ziet het RD voor 2021 een aantal kansen c.q. opdrachten waaronder:
a) onderhoud van bewegwijzering van grote aantal (thema) routes;
b) doorontwikkeling wandelaanbod w.o. de knooppunten;
c) digitalisering routes en voorzieningen en toegankelijkheid big data;
d) ontwikkeling routes (aansluitend op themajaar NBTC);
e) betrokkenheid bij VVP;
f) ontwikkeling nieuwe projecten;
g) vergroten toegankelijkheid aanbod;
h) bevordering kwaliteit evenementen.

Bij de bovengenoemde opsomming dient overigens wel te worden bedacht dat de
gevolgen van de coronacrisis hun invloed zullen gaan hebben op de
prioritering/uitvoerbaarheid van de diverse werkzaamheden.
Kanttekeningen
Net als andere GR’s is ook de GR RD een regeling die risico’s met zich meebrengt.
Jarenlange ervaring leert evenwel dat deze risico’s als nihil ingeschat kunnen worden.
Financiën
De totale bijdrage van Borger-Odoorn aan het RD in 2021 wordt, overeenkomstig de
kaderbrief van het RD, begroot op € 104.433. Deze bijdrage beslaat twee componenten.
In de eerste plaats dragen de gemeenten bij aan de exploitatiekosten van het RD. Het
aandeel van Borger-Odoorn in de exploitatiekosten bedraagt 7,5% en komt daarmee
voor 2021 uit op € 66.660, vrijwel gelijk aan de betreffende bijdrage in 2020.
De andere component betreft de bijdrage aan het R&T fonds. Deze bijdrage wordt voor
2021 begroot op € 37.773. Dit is iets hoger dan de bijdrage (€ 36.773) in 2020. De
oorzaak hiervan ligt in de toename van het aantal overnachtingen dat voor een groot
deel de gemeentelijke bijdragen bepaalt.
De dekking van de totale bijdrage van € 104.433 aan het RD wordt meegenomen in de
gemeentelijke Kadernota 2021.
Communicatie
Opmerkingen van de gemeenteraad naar aanleiding van de begroting van het
Recreatieschap Drenthe worden kenbaar gemaakt aan het bestuur van Recreatieschap
Drenthe.
Uitvoering
Via de vertegenwoordiging in algemeen bestuur is en blijft de gemeente goed op de
hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering.
Bijlagen
Jaarverslag en -rekening 2019 GR Recreatieschap Drenthe (20.1444).
Begroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024) GR Recreatieschap Drenthe
(20.1445).
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