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Geachte voorzitter/leden,

Van 2015 tot en met 2019 investeren wij in Vrijetijdseconomie en Fietsen door middel
van een samenhangend programma gericht op:

- een S-sterren fietsprovincie en goede basiswandelinfrastructuur
- een betere zichtbaarheid voor binnen- en buitenlandse markt en
- meer ruimte voor ondernemerschap.

Een investeringsprogramma van € 17 miljoen moet in samenwerking met de sector
leiden tot een economisch effect van zo'n € 100 miljoen aan extra bestedingen door
vakantiegangers en dagjesmensen die naar Drenthe komen. Dat levert zo'n 1.500
extra banen op, oftewel een substantiële en structurele bijdrage aan de werkgelegen-
heid in Drenthe.
De inspanningen van de provincie zijn bedoeld als een extra impuls bovenop de
inspanningen zoals die ook in het verleden al werden gedaan.

Wijwerken aan genoemde opgave in de vorm van co-creatie met de sector.
Strategische samenwerkingspartners voor het bereiken van dit doel zijn de recreatie-
parken in Drenthe, grote attracties, horeca en musea, sport- en evenementenorgani-
saties, Marketing Drenthe, de Drentse gemeenten (Recreatieschap Drenthe) en de
Drentse cultuur- en natuurorganisaties.

Voor de doelgroep en geïnteresseerden zijn de provinciale ambities en kansen om
samen werk te maken van vrijetijd uitgewerkt in het boekje'Programma Vrijetijdseco-
nomie en Fietsen 2015-2019 in kort bestek'.
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Hierbij bieden wij u, ter kennisneming, een exemplaar aan

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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Dit is een uitgave van provincie Drenthe

@ 2017



Programma
Vrijetijdseconomie en Fietsen 2015-2019
in kort bestek



                 Voorwoord

Werk door vrije tijd!

Vrije tijd is een belangrijke pijler van de Drentse economie. Veertienduizend banen in onze provincie zijn direct  

verbonden met de vrijetijdseconomie. Concreet betekent dit één op de negen banen. 

Drenthe is dé fiets- en vrijetijdsprovincie van Nederland. En dat willen we natuurlijk zo houden en verder uitbouwen. 

Vrije tijd zorgt voor extra werk en voor een vitale provincie. Om de toeristische sector de komende jaren te versterken, 

geven we als provincie een extra impuls aan deze sector. Doel is om meer mensen te laten genieten van onze mooie 

provincie, met haar prachtige natuur met afwisselende landschappen en dorpen.  Om daarmee nog meer bestedingen  

te genereren, waardoor ook de werkgelegenheid groeit. Er liggen nog volop kansen om onze positie te versterken en  

te profiteren van groeiend (buitenlands) toerisme.  

Van 2015 t/m 2019 investeren we door middel van een samenhangend programma in het versterken van de 

Vrijetijdseconomie en Fietsen. Hierbij richten we ons op een optimale fiets- en wandelbeleving, het vergroten  

van de zichtbaarheid van Drenthe en geven we ruimte aan ondernemerschap.

Onze ambities verwezenlijken gaat hand in hand met de sector, gemeenten en andere  samenwerkingspartners.  

Gezamenlijk zetten we ons in om het mooie van Drenthe op de kaart te zetten. 

Samen kunnen we werk maken van vrije tijd!

Henk Brink

Gedeputeerde Vrijetijdseconomie en Fietsen
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Vrije tijd werkt

Drenthe is dé fiets- en vrijetijdsprovincie van 
Nederland en dat willen we blijven. Vrije tijd  
zorgt voor extra banen en een vitale provincie.  
De vrijetijdssector is daarom een belangrijke pijler 
van de Drentse economie. Steeds meer buitenlandse 
toeristen komen naar onze provincie om te fietsen 
en de schoonheid van Drenthe te beleven. Dit is het 
moment om te profiteren van deze aantrekkende 
markt. We zetten in op het versterken van onze 
positie als vrijetijdsprovincie. Drenthe is te mooi 
om te laten liggen!

Meer bezoekers, meer bestedingen, meer banen 
We richten ons op het vergroten van onze  
aantrekkingskracht als dé bestemming voor  
bezoek en verblijf, niet alleen voor recreanten,  
maar ook voor de zakelijke markt. We zetten in  
op het genereren van meer bezoekers, bestedingen 
en banen in de Drentse vrijetijdseconomie. Zo draagt 
de vrijetijdseconomie bij aan een vitale provincie en 
een nog aantrekkelijker woonomgeving. 

Aan de slag
De komende jaren maken we ons sterk voor fietsen 
en wandelen in Drenthe, richten we ons op marketing 
en promotie van Drenthe om zo onze zichtbaarheid 
te vergroten op de binnen- en buitenlandse markt én 
geven we meer ruimte aan ondernemerschap in de 
recreatieve sector. In de periode 2016 tot en met 2019 
investeert de provincie Drenthe 17 miljoen euro in 
vrijetijdseconomie en fietsen. In samenwerking met 
de sector moet dit leiden tot extra groei en innovaties. 
Wereldwijd is toerisme één van de sterkst groeiende 
sectoren. In Drenthe kunnen we daar van meeprofi-
teren nu het economisch tij lijkt te keren.

Onze doelen willen we bereiken op basis van 
krachtenbundeling met Drentse gemeenten verenigd 
in Recreatieschap Drenthe, recreatieparken in 
Drenthe, attractieparken, horeca en musea, sport- 
en evenementenorganisaties, Marketing Drenthe, 
de Drentse cultuur- en natuurorganisaties en 
kennisinstituten en het onderwijs. Maar bovenal: 
de vrijetijdssector is nu ook zelf aan zet. Meer 
bestedingen, meer banen; dat is waar we voor gaan. 
Er is werk aan de winkel, want vrije tijd werkt voor 
Drenthe!
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DE DRENTSE VRIJETIJDSECONOMIE IN 2015

• Bestedingen: ruim 1 miljard euro.

• Werkgelegenheid: ruim 14.000 banen  
direct verbonden met vrijetijdseconomie.  
Dat is 1 op de 9 banen in Drenthe.

KWALITEIT IS 
DE SLEUTEL TOT HET 

REALISEREN VAN 
ONZE AMBITIE 

Daarom 
focussen we op 

drie hoofddoelen.

6



• is de 
zichtbaarheid van 
Drenthe verbeterd 

voor zowel de binnen- als 
buitenlandse markt;

• biedt Drenthe 
volop ruimte voor 

ondernemerschap in de 
vrijetijdseconomie.

In 2020: 

• bezit 
Drenthe een 

5 sterren routenetwerk 
voor fietsers 
en een goede 

basisinfrastructuur 
voor wandelen;

DE VRIJETIJDSECONOMIE IN 2020

• We zetten in op zo’n 100 miljoen euro aan extra bestedingen; een stijging van 10 procent ten opzichte van 2015. 

• Extra bestedingen leiden tot een structurele impuls voor de werkgelegenheid: 1500 extra banen er bij. 

• Een aantrekkelijker woonomgeving voor de eigen bevolking met betere fiets- en wandelvoorzieningen  
en een kwalitatief beter aanbod in het toeristisch bedrijfsleven.

7



8



KANSEN

Als vrijetijds- en fietsprovincie heeft Drenthe veel 
potentie. Er liggen prachtige kansen die we beslist 
nog beter kunnen benutten.

• We doen het nu al uitermate goed bij fietsers. 
In de afgelopen twee jaar wisten we maar liefst 
drie trofeeën in de wacht te slepen: de hoogste 
waardering van 5 sterren van Stichting Landelijk 
Fietsplatform, de toekenning van UCI Bike Region 
Label waarmee we internationaal aan de weg 
kunnen timmeren en het rapportcijfer 8,4 in het 
ANWB-onderzoek onder recreatieve fietsers, 
waarmee we als beste Nederlandse fietsprovincie 
uit de bus kwamen. 

• In Drenthe zijn publiekstrekkers van topniveau  
te vinden, zoals het Drents Museum, TT, Wildlands 
Adventure Zoo, Shakespeare Diever, Het 
Pauperparadijs, Into Nature en internationale 
wielerevenementen.

• Onze provincie biedt een uniek en zeer gewaardeerd 
decor voor veel vormen van vrijetijdsbesteding: 
natuurschoon, grote landschappelijke variatie, 
rust, stilte en echte duisternis, rijke cultuurhistorie, 
bijzondere geologische en archeologische sporen. 
Het provinciale natuurbeleid geeft meer ruimte  
aan beleven en benutten van natuur.

• Recreatieve en zakelijke bezoekers zijn op zoek 
naar kwalitatief hoogwaardige verblijfslocaties. 
Men wil luxe en comfort. Dat biedt perspectief voor 
verouderde kampeerterreinen en vakantieparken. 
Door te investeren in kwaliteit, kunnen ook zij 
profiteren van deze veranderende vraag.
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PROGRAMMATISCHE AANPAK

Het programma Vrijetijdseconomie en Fietsen is onderverdeeld in vier aandachtsgebieden: 
1. Betere Routenetwerken 
2. Deelprogramma ‘Op Fietse’
3. Betere Zichtbaarheid
4. Ruimte voor Ondernemerschap

1. Betere Routenetwerken

De route-infrastructuur is de basis van het toeristisch 
product van Drenthe en daarmee essentieel voor de 
vitaliteit van de Drentse vrijetijdseconomie. Bij het 
optimaliseren van de routekwaliteit zetten we extra in op 
fietsen en wandelen. Dit zijn de populairste manieren om 
Drenthe te beleven. Hier liggen de beste kansen om tot 
meer bestedingen en dus meer werkgelegenheid te komen. 

We willen werken aan een kwalitatief en toekomstgericht 
5 sterren netwerk voor fietsen en een basisinfrastructuur 
voor wandelen. Als provincie stimuleren we projecten die 
bijdragen aan een optimale beleving van natuur, cultuur 
en avontuur. Samen met het Recreatieschap Drenthe 
investeren we in een wandelknooppuntennetwerk 
en stimuleren en faciliteren we een goede en vooral 
eigentijdse informatievoorziening, wandelproducten  
en arrangementen.
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2. Deelprogramma ‘Op Fietse’

Bijzondere aandacht is er voor fietsen. Drenthe 
is goed voor fietsen, maar fietsen is ook goed 
voor Drenthe. We streven er naar om in 2020 nog 
steeds dé fietsprovincie van Nederland te zijn en 
in toonaangevende landelijke onderzoeken ook zo 
gewaardeerd te worden. We streven hierbij naar 
een optimale fietsbeleving en geven een impuls 
aan de zichtbaarheid en het imago van Drenthe 

als fietsprovincie. Samen met onze partners zetten 
we in op méér fietsmobiliteit: vaker ‘op fietse’ 
naar school en naar het werk. Iedereen moet mee 
kunnen doen, daarom werken we aan een goede 
toegankelijkheid van het fietsnetwerk, ook voor 
minder validen. Fietsers en fietsinfrastructuur zorgen 
voor werkgelegenheid en bestedingen. Fietsen is goed 
voor de gezondheid en het milieu. Bovendien brengt 
de fiets mensen bij elkaar. Goede redenen om naar 
een hogere versnelling te schakelen!
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KWALITEITSIMPULS OPTIMAAL FIETSNETWERK

Om Drenthe te versterken als aantrekkelijke, dynamische, gastvrije en gezonde fietsprovincie biedt de 
provincie op twee onderdelen een impuls. Hiervoor is 6,75 miljoen euro beschikbaar.
• Beleving en innovatie 
 De kwaliteitsimpuls heeft als doel de kwaliteit van het fietsnetwerk en de fietsbeleving in Drenthe te 

vergroten. Ondernemers kunnen een beroep doen op de subsidieregelingen wanneer zij maatregelen 
of producten in de provincie Drenthe ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het 
fietsnetwerk, voorzieningen en de beleving. Daarnaast is de kwaliteitsimpuls er voor de ontwikkeling 
en totstandkoming van nieuwe product-marktcombinaties  en fietsinnovaties, met nadruk op creatieve 
en vernieuwende experimenten door of met ondernemers. Zo ontstaat een vermenigvuldigingseffect 
op investeringen die leiden tot meer bestedingen en meer werkgelegenheid.

• Infrastructuur
 De tweede impuls heeft tot doel gemeenten, terreinbeheerders en ondernemers te stimuleren 

en te ondersteunen die met oplossingen komen voor knelpunten in de fietsinfrastructuur. Voorop 
staat dat deze een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het Drentse fietspadennetwerk (utilitair, 
recreatief en sportief) en Drenthe versterken als 5 sterren fietsprovincie.

UCI BIKE REGION LABEL EN ‘OP DE FIETS NAAR SCHOOL’

Drenthe mocht eind 2016 als eerste regio ter wereld het UCI Bike Region Label  
in ontvangst nemen. Dit enige wereldwijde label staat voor internationale 
erkenning voor regio’s die een inspirerend voorbeeld zijn van hoe fietsen 
bijdraagt aan een veiliger en meer actieve samenleving. In het juryrapport werd de Drentse inzet voor grote 
wielerevenementen als de Ronde van Drenthe geprezen evenals de toegewijde inzet voor de campagnes 
om kinderen op de fiets naar school te laten gaan. Met dit label mag Drenthe zich kandidaat stellen als 
organisator voor meerdere internationale wielerevenementen, bijvoorbeeld op het gebied van aangepaste 
wielersport. Zo wordt in 2017 en 2018 in Emmen de World Cup Handbike georganiseerd en is Drenthe in 
2019 gastheer voor het WK Paracycling. 
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KWALITEITSNIVEAU FIETSPADEN EN ROUTENETWERK DRENTHE OPNIEUW 5 STERREN IN 2017!

Drenthe behoudt het hoogste 5 sterren kwaliteitsniveau voor zijn fietspaden en routenetwerk en 
blijft hiermee in de topklasse. Dit heeft het Landelijk Fietsplatform bekend gemaakt, op basis van de 
tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor Fietsregio. De score was zelfs hoger dan in 2015, toen Drenthe ook al  
5 sterren behaalde. Een prachtig resultaat met een maximale score op het beheer en onderhoud, 
provinciale betrokkenheid en toegankelijkheid van de routeinformatie.
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3. Betere Zichtbaarheid

Drenthe is een sterk toeristisch merk en heeft 
de bezoeker veel te bieden. Samen met onze 
partners werken we aan een beter product en een 
betere marketing en promotie van Drenthe als dé 
vrijetijdsprovincie van Nederland, voor zowel de 
binnenlandse als buitenlandse markt. Om onze 
concurrentiepositie te behouden en te verstevigen 
moeten we onze zichtbaarheid vergroten en 
richten we ons op voor Drenthe aantrekkelijke 
doelgroepen. Marketing Drenthe is hierbij een 
belangrijke uitvoeringspartner.

Strategische allianties
We willen ons meer richten op doelgroepen die 
aantoonbaar meer besteden, meer gespreid over 
de seizoenen komen en sneller geneigd zijn om 
terug te komen. Hierbij staat samenhang centraal. 
Het effect van de inspanningen wordt vergroot 
als partijen hun activiteiten op elkaar afstemmen 
en een gezamenlijke strategie voeren. Ook het 

initiatief van Drentse vrijetijdsondernemers om 
‘Gastvrij Drenthe’ als hét gezicht van de bedrijfstak 
te herpositioneren, past daarin. Ondernemers zijn 
de ‘kern’ van het product Drenthe; zij vullen het 
Drentse productaanbod in. Sterke partners zijn niet 
alleen binnen, maar ook buiten Drenthe te vinden. 
We zetten in op ‘strategische allianties’: met de 
collega’s in Overijssel richt Marketing Drenthe zich 
bijvoorbeeld op de Duitse markt. 

Digitale bereikbaarheid
Een betere zichtbaarheid begint bij een goede 
digitale ontsluiting. Hier werken we hard aan, 
waarbij de samenwerking tussen partners als 
Recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe en de 
regio’s in Drenthe noodzakelijk is. Zij zijn aan zet. 
De database en website www.drenthe.nl worden 
doorontwikkeld waarmee de culturele-, fiets- en 
evenementenkalenders beter op elkaar worden 
afgestemd. Hierbij staat de bezoeker centraal en de 
veranderende vraag en wensen van de gast vormen 
het uitgangspunt.
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VERNIEUWDE WEBSITE WWW.DRENTHE.NL GELANCEERD

Met de start van het toeristisch zomerseizoen is de vernieuwde website  
www.drenthe.nl gelanceerd. De website is meer toegespitst op het inspireren 
en activeren van de online bezoekers. Daarnaast biedt de website een platform 
voor ondernemers om zich te profileren en bezoekers te verleiden. De volgende 
stap is de livegang van de Duitse en Engelse versie van de website om ook de 
groeiende buitenlandse markten te bedienen.

(Culturele) evenementen en erfgoed
We willen het aanbod in de vrijetijdseconomie 
versterken door toonaangevende en beeldvormende 
concepten, evenementen en publiekstrekkers voor 
huidige en nieuwe doelgroepen te ondersteunen 
en te ontwikkelen. We kiezen onder andere voor 
intensivering en voortzetting van toonaangevende 
culturele evenementen zoals de theatervoorstelling 
‘Het Pauperparadijs’. De voorstelling werd 
met groot succes uitgevoerd op het terrein van 
het gevangenismuseum in Veenhuizen. Dit 
theaterspektakel krijgt een vervolg.

Het Drentse Cultureel Erfgoed levert een 
positieve bijdrage aan het imago van Drenthe. 
Met verhaallijnen en thema’s wordt samenhang in 
het diverse en rijke aanbod gebracht en biedt het 
organisaties en ondernemers mogelijkheden om 
met hun ontwikkelingen hierbij aan te haken. Met 
name voor de buitenlandse bezoeker en mensen 
die Drenthe buiten het hoogseizoen om bezoeken, 
sluit dit aan bij de voorkeuren en wensen voor een 
bestemming.



4. Ruimte voor ondernemerschap

Een vitale en innovatieve vrijetijdssector draagt 
bij aan Drenthe als uitnodigende verblijfs- en 
recreatieprovincie. Door ondernemers in de sector 
meer ruimte te bieden en optimaal te faciliteren, 
wil de provincie een uitnodigend vestigingsklimaat 
creëren voor (nieuwe) ondernemers in de 
vrijetijdseconomie in Drenthe.

Versterken ondernemerschap
Samen met het Recreatieschap Drenthe 
ondersteunen we het Recreatie Expert Team (RET) 
om de kwaliteit van de vrijetijdssector te verbeteren. 
Het RET helpt ondernemers in de sector met 
vragenstukken op het gebied van bedrijfsvoering, 
marketing en toekomstbestendigheid. Tijdens 
een expertsessie kijkt een op maat samengesteld 
multidisciplinair team van experts vanuit 
verschillende invalshoeken naar de onderneming 
of plannen. Samen met de ondernemer denkt het 
expertteam mee over mogelijke toekomstscenario’s. 

Hierna kan een coach gekoppeld worden aan de 
ondernemer voor begeleiding tijdens de uitvoering 
van de plannen. Met ‘RET á la carte’ is het aanbod 
uitgebreid en kunnen nog meer ondernemers 
worden bereikt. 

Provincie Drenthe ontwikkelt daarnaast een 
kwaliteitsimpuls verblijfs- en dagrecreatie. Een 
regeling waarmee we de realisatie van innovatieve 
concepten en product-marktcombinaties in de 
verblijfs- en dagrecreatie willen stimuleren.

Natuur, cultuur en avontuur
Natuur, landschap en cultuurhistorie maken 
Drenthe tot een bijzondere plek in Nederland. 
Deze kwaliteiten zijn pijlers voor de Drentse 
vrijetijdseconomie. We geven meer ruimte aan het 
beleven en benutten van natuur. 
Samen met onze partners verkennen we de 
mogelijkheden en ontwikkelen we projecten die de 
verbinding leggen tussen beleven en benutten van de 
natuur in Drenthe.
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Vitale vakantieparken
Een kwalitatief hoogwaardig aanbod verblijfs-
recreatie is onlosmakelijk verbonden met 
onze ambitie om dé vrijetijdsprovincie van 
Nederland te zijn. De provincie werkt samen 
met Drentse gemeenten en ondernemers aan een 
programmatische aanpak gericht op de vitaliteit van 
de verblijfsrecreatie nu en in de toekomst. De eerste 
stap om tot deze aanpak te komen is het uitvoeren 

van een vitaliteitsscan van de vakantieparken en 
campings. Op basis van deze scan ontwikkelen 
we een vervolgplan en bepalen we de inzet 
van middelen; zowel menskracht, financiën als 
regelruimte.
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ONDERNEMERS VERSTERKEN (FIETS)EVENEMENTEN

• We bundelen onze krachten en willen ondernemers in de sector actief betrekken bij de versterking en 
uitvoering van het 5 sterren fietsnetwerk en voorzieningen, waarbij we inzetten op innovatieve pilots 
en experimenten.

• We zetten in op het vergroten van de fietsgastvrijheid in Drenthe met horeca en recreatieondernemers. 
• We willen ondernemerschap versterken bij vrijwilligersorganisaties zoals evenementen en verenigingen.
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BOUWSTEEN REVISIE OMGEVINGSVISIE

De provincie werkt aan een revisie van de omgevingsvisie (van 2014).  Voor de meeste beleidsthema’s 
gaat het om beperkte aanpassingen, maar voor drie thema’s waaronder het onderdeel vrijetijdseconomie 
werken we aan een nadere uitwerking. We zijn hierover in gesprek met gemeenten en ondernemers in de 
sector met als doel te verkennen welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen voor de vrijetijdseconomie 
ruimtelijke impact hebben en een vertaling moeten krijgen in de revisie van de omgevingsvisie.
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Wilt u meer weten, 
neem dan contact op 

met provincie Drenthe,
(0592) 36 55 55 

of post@drenthe.nl

www.drenthe.nl


