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1. Inleiding
In dit hoofdstuk staat de aanleiding en totstandkoming van het nieuwe beleid voor recreatie 
en toerisme weergegeven. Ten slotte volgt een leeswijzer voor de rest van het document.

1.1 Aanleiding 
De toeristisch-recreatieve sector zit in de lift. In heel Drenthe groeien de bestedingen en de 
werkgelegenheid. Ook in de gemeente Hoogeveen is deze groei zichtbaar. In de afgelopen 
vier jaar is er veel gebeurd op het gebied van recreatie en toerisme. Uit onderzoek blijkt dat 
Hoogeveen vooral als prettige winkelstad wordt ervaren. Tegelijkertijd zijn er steeds meer 
mooie initiatieven in de gemeente die een bredere toeristische ontwikkeling met zich mee 
kunnen brengen. Dit juichen we van harte toe. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de voor-
malige zandwinplas Nijstad. Maar er is geen reden om stil te blijven zitten. De concurrentie-
kracht in de sector is groot en het is belangrijk om te werken aan een onderscheidend profiel. 
De toeristische sector is een belangrijke economische sector met groeipotentie, die tegelij-
kertijd van belang is voor de levendig- en leefbaarheid van de stad en de omliggende dorpen.

Daarom zetten we ook de komende vier jaar volop in op de toeristisch-recreatieve sector. In 
deze beleidsnota staan onze ambities beschreven. Daarnaast geven we aan hoe we deze 
ambities willen gaan waarmaken. 
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1.2 Beleid samen met betrokkenen gemaakt 
Dit beleid is tot stand gekomen in samenspraak met betrokken ondernemers, organisaties en 
inwoners van onze gemeente. Naast het recreatie- en toerismebeleid is ook het evenemen-
tenbeleid vernieuwd. Omdat de betrokkenen bij evenementen en recreatie en toerisme groten-
deels overeenkomen en de onderwerpen veel raakvlakken hebben, zijn gezamenlijke gesprek-
ken en bijeenkomsten georganiseerd om input op te halen voor beide nieuwe beleidsnotities. 
Daarnaast is voor de totstandkoming van dit beleid een deskstudie uitgevoerd van relevante 
beleidsdocumenten en onderzoeken (zie het bijlagenrapport). De totstandkoming van dit beleid 
is begeleid door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. 

1.2.1 Interviews met betrokkenen en denktank
Er zijn interviews gehouden met een aantal nauw betrokken organisaties en personen binnen 
de gemeente en daarbuiten (bijvoorbeeld Marketing Drenthe, provincie Drenthe, het Recreatie-
schap Drenthe en ondernemers). Tijdens de interviews is gevraagd naar de wensen en ideeën 
voor de toekomst van recreatie en toerisme en evenementen in Hoogeveen; in het bijlagen-
rapport vindt u hiervan een korte weergave. Alle geïnterviewden zijn uitgenodigd om deel te 
nemen aan twee bijeenkomsten van de denktank recreatie, toerisme en evenementenbeleid. 
De denktank heeft meegedacht over de inhoud van het recreatie- en toerismebeleid, het eve-
nementenbeleid, en de verbinding tussen beide onderwerpen.  

1.2.2 Openbare bijeenkomst
Alle inwoners, ondernemers, evenementenorganisatoren, de recreatie en toerismesector en 
raadsleden zijn vervolgens uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van recreatie en 
toerisme (en evenementen). De opgehaalde input is te vinden in het bijlagenrapport. 

1.2.3 Betrekken van kinderen
Jong Hoogeveen is een innovatieve, integrale aanpak om een betere en succesvolle toekomst 
voor kinderen te realiseren. Kern van de aanpak is dat we dit samen doen. Samen met onderwijs 
en andere organisaties, maar vooral ook samen met kinderen, jongeren en hun ouders. Van hen 
vragen we steeds op verschillende manieren aan te geven wat er nodig is om kinderen en jon-
geren succesvol te laten opgroeien in Hoogeveen. We praten niet over kinderen, maar mét kin-
deren. Ook op het gebied van recreatie en toerisme slaan we deze weg in. In deze beleidsnotitie 
staan acties benoemd waarbij de kennis en expertise van kinderen ingeschakeld gaat worden. 
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1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 nemen we u mee in een toekomstdroom. Een droom die is opgehaald tijdens 
de bijeenkomsten en gesprekken. Een droom die een ambitie weergeeft waar we ons hard 
voor wil maken, maar die we alleen samen met bijvoorbeeld ondernemers kunnen realiseren. 
In hoofdstuk 3 geven we de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van recreatie 
en toerisme die relevant kunnen zijn voor Hoogeveen. Vervolgens geven we in hoofdstuk 4 
een korte analyse van de huidige situatie op het gebied van recreatie en toerisme. In hoofdstuk 
5 gaan we in op de beoogde doelen. In hoofdstuk 5 beschrijven we de vier ambities en werken 
deze uit in een beschrijving van de acties per ambitie.
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2. De kindvriendelijkste bestemming 
van Nederland
We nemen u even mee naar de zomer van 2022. Een droom als inspiratie 
van hoe de toerist in de toekomst Hoogeveen zou kunnen beleven….

De familie Leeuwens, op vakantie op een fa-
miliecamping in Hollandscheveld, stapt in de 
auto voor een dagtripje. ‘Waar gaan we naar 
toe, mama?’ vraagt de jongste van de drie kin-
deren vanaf de achterbank. ‘Even geduld, jon-
gens, dat is nog een verrassing, maar ik weet 
zeker dat jullie het leuk vinden!’. Vol spanning 
kijken de kinderen naar buiten. Waar gaan we 
naar toe? 

‘De dierentuin!’ roept de oudste. ‘Nee, we 
gaan vast zwemmen’ zegt haar kleinere zusje.
Gelukkig wordt het geduld niet lang op de 
proef gesteld. ‘Gaaf!’, schreeuwt de jongste, 
die uitermate nieuwsgierig naar buiten heeft 
gekeken. ‘Volgens mij gaan we naar Hooge-
veen!’.  Als papa via de achteruitkijkspiegel 
bevestigend lacht, juichen de kinderen het uit 
van blijdschap. 
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‘Pap, mam, dit is nu al een gave vakantie!’
Een paar uur later. Papa en mama Leeuwens 
zitten heerlijk op het terras, terwijl de kinderen 
zich uitleven in de stoerste openbare speel-
tuin van Nederland. ‘Dat is toch gaaf’, zegt 
papa, ‘wie had gedacht dat ik winkelen ooit 
nog eens leuk zou vinden? Maar je ziet hoe 
leuk de kinderen het vinden! Ze zijn hier zo 
ingespeeld op de jeugd. Wat een divers win-
kelaanbod en elke winkelier heeft een ver-
rassende kinderhoek. Wat dacht je van al die 
speelmogelijkheden en die gave gadgets, zo-
als de touwbrug en de Hi Hoogeveen game? 
Je hebt bijna het gevoel dat kinderen hier een 
dagje de baas mogen zijn. Gaaf hoor!’

Ondertussen fantaseren ze over wat ze de 
rest van de dag zullen gaan doen, want het 
schijnt te gaan regenen. Ze kijken even op de 
hun smartphone op mobiele site van Marke-
ting Hoogeveen; die geeft namelijk gerichte 
informatie, die ook nog eens rekening houdt 
met de weersomstandigheden. 

Er is natuurlijk een indoorspeeltuin. Maar er 
is ook een interactief theaterprogramma voor 
het hele gezin in de Tamboer! Of ze kunnen 
naar de kindvriendelijkste bioscoop van Ne-
derland. Straks maar even met de kinderen 
overleggen…

En vanavond, als het dan weer droog is? Dan 
gaan ze op één van de vele andere terras-
sen zitten. Want elke horecagelegenheid 
heeft hier wel aan kinderen gedacht. Wat 
een feestje…. Dan kunnen ze daar rustig na-
denken over wat ze de volgende dagen eens 
kunnen gaan doen. De Pulledagen schijnen 
ook zo gaaf te zijn voor de kinderen, of ze 
kunnen zich uitleven bij recreatieplas Nijstad 
of naar het stoerste klimpark van Nederland, 
lekker in de natuur in het buitengebied….En 
deze winter nog maar eens terugkomen om 
te schaatsen in de kindvriendelijkste schaats-
baan van Nederland.
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3.  Trends en ontwikkelingen 
We geven een overzicht van een aantal landelijke trends en specifieke ontwikkelingen in en 
rondom Hoogeveen. 

3.1 Landelijke trends
Volgens cijfers van de Rabobank (2016) profiteren de sectoren horeca en recreatie van de 
aantrekkende economie. Dit komt onder meer door hogere consumentenbestedingen, een 
aantrekkende zakelijke vraag en meer toerisme. Volgens de Rabobank ontwikkelt Nederland 
zich in toenemende mate tot een ‘leisureland’, met steeds grotere dagattracties. Met één 
kanttekening: de enorme concurrentie. In de eigen sector blijft het aanbod groeien, maar 
ook aanbieders uit andere branches betreden de markt. Concurrentie vanuit andere bran-
ches zal in de toekomst intensiever worden. De verwachting is dat grote ketens steeds meer 
gaan samenwerken om de concurrentie het hoofd te bieden. En dat als tegenreactie steeds 
meer kleinschalige, particuliere initiatieven ontstaan waar duurzaamheid, authenticiteit en 
vakmanschap centraal staan. 

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste demografische, economische, 
sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke trends die van belang zijn voor 
Hoogeveen: 

Herstel Nederlandse economie
Het besteedbaar inkomen neemt toe, het consumentenvertrouwen is weer positief en de 
werkloosheid is licht gedaald. Het Centraal Planbureau verwacht dat het herstel van de eco-
nomie de komende jaren doorzet. 

Prijsbewustzijn
Ondanks de (matig) positieve ontwikkelingen blijft een groot deel van de Nederlandse con-
sumenten heel prijsbewust. Dit heeft invloed op het vakantiegedrag: dichter bij huis blijven, 
minder lang en minder geld uitgeven. 

Het aantal uren dat Nederlanders besteden aan vrije tijd is de afgelopen jaren ongeveer 
gelijk gebleven
Het percentage mantelzorgers onder werkenden stijgt, wat ten koste gaat van de beschik-
bare vrije tijd en tevens invloed heeft op hoe men de eigen tijd invult. Wil men dan tot rust 
komen of juist in minder tijd meer beleven?
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 Meer behoefte aan ontstressen, relaxen en 
ontgiften 
Gezondheid: consumenten vinden een ge-
zonde levensstijl steeds belangrijker om de 
gezondheid te verbeteren, fitter te worden 
en ziektes voor te zijn. De vraag naar pure, 
duurzame en biologische producten en 
diensten neemt toe. Volgens Rabobank Ne-
derland is het zelfs voor ruim één derde van 
de Nederlandse bevolking een doorslagge-
vend aankoopcriterium geworden. 

Mobiel internet is ‘vast’ internet inmiddels 
voorbij gestreefd
Vrijwel alle Nederlanders hebben toegang 
tot internet. Bijna negen op de tien inter-
netgebruikers gebruikt internet dagelijks en 
verschillende devices worden naast elkaar 
gebruikt. Tijdens het zoek- en boekgedrag 
wordt de smartphone steeds vaker gebruikt. 
Daarnaast worden steeds meer aankopen of 
reserveringen mobiel gedaan en is de con-
sument kritisch: hij wil snel relevante infor-
matie tot zich krijgen (NRIT Media). 

Bijna 100% van de Nederlanders tussen 
de 12 en 39 jaar maakt gebruik van sociale 
media
WhatsApp is qua gebruikers het grootste 
social media platform in Nederland, gevolgd 
door Facebook. Relatief jonge platforms 
winnen snel aan populariteit. Door internet 
en social media vallen schakels weg, mer-
ken en bedrijven worden ‘benaderbaar’. 
Producent en consument kunnen meer één 
op één communiceren en verwachten dit 
ook(Newcom Research en Consultancy). 

Duurzaamheid en maatschappelijk verant-
woord ondernemen
Niet alleen winst maken, maar ook een 
maatschappelijke bijdrage leveren wordt 
door de consument steeds belangrijker ge-
vonden. Ook overheden en banken juichen 
dit toe, bijvoorbeeld door het gericht onder-
steunen van duurzame initiatieven (Rabo-
bank, ‘Samen Duurzaam Sterker’). 

Terugtredende overheid
Zoals beschreven wordt de rol van de 
overheid kleiner. Aandacht voor elkaar en 
zelfredzaamheid worden belangrijker. Het 
terugtrekken van de overheid heeft ook 
invloed op de hoogte en mate van subsidie-
verstrekkingen. Met stimuleringsregelingen 
moeten partijen  (gedeeltelijk) zelf het heft in 
eigen handen  nemen. 

Spreiding van toeristen
De Randstad ervaart bezoekersdruk, met 
name door toeristen vanuit andere landen. 
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en 
Congressen is actief bezig met een sprei-
dingsbeleid over Nederland, via zogenaam-
de ‘verhaallijnen’. Zo worden aan de hand 
van concrete thema’s (zoals water of Van 
Gogh) toeristen verleid om ook andere delen 
van Nederland te bezoeken. 
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Zoektocht naar authenticiteit en het verhaal 
achter de plek
De consument is op zoek naar authenticiteit 
en echtheid. Wat is het verhaal achter de 
plek waar ze zijn? Dat verhaal moet kloppen 
en beleefbaar worden gemaakt; plekken die 
daarin slagen, kunnen rekenen op interesse 
van de toerist. 

Bestedingen door senioren nemen toe 
De verwachting is dat vakantiebestedingen 
door senioren de komende jaren fors zullen 
toenemen. De huidige 65-plussers zijn vi-
taler, welvarender en mobieler dan ooit. Een 
grote groep van hen gaat vaker op vakantie 
en geeft tijdens deze vakantie ook meer uit. 
Accommodaties met speciale voorzienin-
gen, onder meer op het vlak van toeganke-
lijkheid, hebben een streepje voor. 

3.2 Ontwikkelingen in en rondom 
Hoogeveen

Bezoekers aan Hoogeveen
In 2016 is onderzoek uitgevoerd naar 
de bezoekers van het stadscentrum van 
Hoogeveen. Dit onderzoek vond plaats in 
maart, wat mogelijk de resultaten beïnvloedt 
(in die zin dat het toeristisch seizoen dan 
nog niet begonnen is). Desondanks zijn de 
resultaten interessant. Zo kwam 86% van 
de respondenten uit Hoogeveen zelf of uit 
de gemeente Hoogeveen. De voornaamste 
bezoekreden is winkelen, gevolgd door café 
of restaurantbezoek, het bezoeken van de 
markt en evenementen. Bijna veertig pro-
cent van deze respondenten bezocht die 

maand het centrum meer dan vier keer. 

Bezoekers in de regio
In 2016 telde Drenthe 7,4 miljoen overnach-
tingen van Nederlandse vakantiegangers, 
die samen 273 miljoen euro besteedden. 
Drenthe staat in Nederland op de vijfde 
plaats van binnenlandse vakantiebestem-
mingen. Opvallend is het hoge aandeel van 
bungalowovernachtingen. Ruim de helft van 
de binnenlandse vakantiegangers overnacht 
in Drenthe in een bungalow. De meeste 
vakantiegangers in de provincie komen uit 
Noord- en Zuid-Holland. 

Buitenlandse gasten waren in 2016 goed 
voor 829.000 overnachtingen in Drenthe, 
met een geschatte waarde van 111 mil-
joen euro. Het inkomend toerisme laat in 
Nederland een vlucht zien en dat is zeker 
ook in Drenthe merkbaar: Het aantal over-
nachtingen verdubbelde bijna in de periode 
2012-2016. De meeste buitenlandse gasten 
komen uit Duitsland (tweederde van het 
totaal). Buitenlandse gasten kiezen (over 
het algemeen in Nederland) vaker voor een 
hotel, vanwege de behoefte aan comfort. 

Nederlanders maken 43,6 miljoen uitstap-
jes in Drenthe en geven daarbij 796 miljoen 
euro uit. Zestig procent van deze uitstapjes 
komt voor rekening van Drentenaren zelf. 
Ook Duitsers bezoeken Drenthe, zij brachten 
zo’n 865.000 dagbezoeken aan de provin-
cie. Hierbij zijn winkelen, uit eten gaan en 
het bezoeken van een attractiepark, dieren-
tuin of zwemparadijs favoriet. 
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Vitaliteit van de verblijfsrecreatie
Recent zijn vier verblijfsrecreatieve parken in de gemeente bezocht en beoordeeld op 
perspectief en vitaliteit. Twee van deze parken vallen in het oranje vitaliteitskwadrant. Dit 
betekent dat de kwaliteit op de parken goed is, maar dat het toeristisch-recreatief perspec-
tief onder de maat is. De overige twee onderzochte parken vallen in het rode kwadrant.Zij 
scoren laag op zowel kwaliteit als perspectief. Met andere woorden: de bungalowsector in 
de gemeente is niet vitaal. Dit betreft echter niet de hele verblijfsrecreatieve sector, er zijn 
voldoende accommodaties welke wel vitaal zijn. 
Koopstromen
Ten opzichte van andere kernen bezoeken relatief weinig Hoogeveners een koopzondag. 
Dit is in vijf jaar nauwelijks veranderd. De bezoekfrequentie van de koopavond is hoger dan 
bij de koopzondag, maar ook hiervan maken inwoners van Hoogeveen minder gebruik dan 
in referentiekernen. De markt wordt in verhouding met referentiegemeenten wel vaker be-
zocht en dit is ten opzichte van 2010 ook toegenomen. Het aandeel inwoners dat inkopen 
doet via internet is gestegen van 50% naar 80%. Een derde van de online shoppers zegt 
dat de bestedingen in fysieke winkels hierdoor zijn afgenomen. 

Werkgelegenheidscijfers
De toeristische werkgelegenheid in veel Drentse gemeenten is ongeveer gelijk gebleven of 
toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Ecorys. In Hoogeveen nam het totaal aantal werk-
zame personen af (1,3%). Het aantal werkzame personen in de toeristisch-recreatieve sec-
tor nam fors toe (29,7%),. Onder meer door een flinke toename van de bestedingen tijdens 
dagtochten. Het aandeel van de toeristisch-recreatieve sector op het totaal neemt dan ook 
toe en bedraagt in 2015 5,1%. 

Tabel 1. Werkgelegenheidsontwikkeling toeristisch-recreatieve sector Hoogeveen 2013-2015.

Bron: Provinciaal Werkgelegenheidsregister Drenthe, bewerking Ecorys
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4. Analyse
In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van recreatie en toerisme in de gemeente 
Hoogeveen. Dit doen we door middel van een schets van het ‘DNA van Hoogeveen’, inzicht 
in hoe vraag en aanbod zich tot elkaar verhouden en tot slot worden de sterke en zwakke 
punten, kansen en bedreigingen- rondom recreatie en toerisme in Hoogeveen beschreven. 

4.1 DNA van Hoogeveen
In 2016 is vanuit het project RetaiLink 
(stadscentrum) en vanuit Marketing Hooge-
veen onderzoek gedaan naar de cultuur van 
bezoekers aan Hoogeveen, het DNA. Uit 
dit onderzoek is gebleken dat Hoogeveen 
in trek is bij de groep jonge gezinnen met 
kinderen. De voornaamste bezoekreden is 
winkelen, gevolgd door café of restaurant-
bezoek, het bezoeken van de markt en eve-
nementen. Het merendeel van de bezoekers 
bestaat uit mensen uit de directe omgeving. 
De bezoekers zijn gewone, gezellige men-
sen die naar Hoogeveen komen om even 
weg te zijn van de dagelijkse beslom¬me-
ringen. In de Leisure Leefstijlensegmentatie  
wordt deze groep ‘gezellig lime’ genoemd 
(zie paragraaf 4.2 en het bijlagerapport).

4.2 Vraag en aanbod 
Voor het nieuwe recreatie- en toerismebe-
leid is een vraag-aanbodanalyse op basis 
van de Leisure Leefstijlen uitgevoerd (zie 
bijlagenrapport voor uitleg). Er is onderzocht 
voor welke leefstijlconsumenten het toeris-
tisch-recreatieve aanbod in de gemeente 
aantrekkelijk is. Hierbij zijn vier verschillende 
categorieën onderzocht; verblijfsrecreatie, 
horeca, dagrecreatie en evenementen. Deze 
zijn vervolgens gerelateerd aan de vraag 
van de inwoners van Hoogeveen, de men-
sen die in de regio wonen en toeristen in de 
regio. 
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Samenvatting van aantrekkelijkheid toeristisch-recreatief aanbod gemeente Hoogeveen 
voor bezoekers (op basis van een steekproef van minimaal 50% van het aanbod). 
 

Verblijf Dagrecreatie Horeca Evenementen

Creatief en inspirerend (rood)  Zeer laag Hoog Laag Laag

Uitbundig (geel) Laag Hoog Hoog in evenwicht

Gezellig (lime) Hoog Laag in evenwicht in evenwicht

Rustig (groen) Hoog in evenwicht Laag in evenwicht

Ingetogen (aqua) Hoog Hoog Hoog Laag

Stijlvol en luxe (blauw) Zeer laag Laag Laag Zeer laag

Ondernemend (paars) Zeer laag Laag in evenwicht in evenwicht

Als we naar bovenstaande tabel (bovenstaande tabel) kijken kunnen we de volgende con-
clusies trekken: 
•  Voor alle segmenten liggen ontwikkelmogelijkheden in de groepen; rood, blauw en   
 paars. 
• Voor verblijfsrecreatie liggen vooral kansen in het ontwikkelen (of omvormen) van   
 verblijf voor de gele leefstijl. 
• Opvallend is dat de lime doelgroep relatief weinig vertegenwoordigd is in het 
 dagrecreatieve aanbod.
Een uitgebreide weergave van de vraag-aanbodanalyse is te vinden in het bijlagenrapport. 

4.3 Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen
Hieronder staan de sterke en zwakke punten van recreatie en toerisme in de gemeente 
Hoogeveen en de kansen en bedreigingen weergegeven. De analyse is opgesteld op basis 
van interviews en bijeenkomsten met betrokkenen, bronnen over trends en ontwikkelingen 
in de recreatief-toeristische sector en relevante (beleids)documenten. De analyse is ver-
volgens door de denktank recreatie, toerisme en evenementenbeleid, strategisch overleg 
stadscentrum en de programma’s Veilig, Werken aan Werk en Bruisend Hoogeveen aan-
gescherpt.
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4.3.1 Sterk 
1.  Hoogeveen heeft een duidelijke positionering die richtinggevend is voor 
 verschillende domeinen: ‘(misschien wel) de kindvriendelijkste gemeente1 ’ en die op  
 breed draagvlak kan rekenen. 
2. Het belang van de toeristisch-recreatieve sector wordt onderkend en heeft een 
 nadrukkelijke plek in het huidige collegeprogramma. 
3. Er is een aantal toeristische initiatieven ontwikkeld die een impuls kunnen geven aan  
 recreatie en toerisme binnen de gemeente Hoogeveen (zoals Nijstad en 
 Schoonhoven).
4. De aantrekkelijkheid van het stadscentrum is de laatste jaren toegenomen, mede als  
 gevolg van een aantal evenementen.
5. Hoogeveen ligt zeer centraal binnen Drenthe, tussen drie Nationale Parken en het   
 Vechtdal Overijssel, in een gebied waar veel verblijfsrecreanten verblijven. 
6. Het vliegveld met de hoogste parachutesprong van Nederland is een unieke 
 attractie.
7. Uit onderzoek blijkt dat Hoogeveen een prettige winkelstad is: alles is er en je kunt er  
 goed parkeren.
8. Er zijn veel bijzondere verhalen te vertellen: zoals de oudste boot ter wereld die in   
 Pesse is gevonden en de rol in de geschiedenis van de ontvening.  
9. De gemeente heeft een open houding ten opzichte van initiatiefnemers in de sector.
10. De werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector is sterk gestegen tussen   
 2013 en 2015.
11. Met een eigen marketingorganisatie (Marketing Hoogeveen) is de gemeente in staat  
 haar eigen propositie te ontwikkelen en uit te dragen.

4.3.2 Zwak 
1. De ambitie ‘(misschien wel) de kindvriendelijke gemeente van Nederland’ moet nog  
 geladen worden, zeker in de vrijetijdssector. 
2. De promotie en marketing van Hoogeveen is versnipperd. De online vindbaarheid  
 en zichtbaarheid en het aanbod van toeristisch-recreatieve informatie over 
 Hoogeveen kan verbeterd worden. 
3. Hoogeveen heeft een beperkte toeristische naamsbekendheid. Er is niet één 
 toeristisch verhaal van Hoogeveen. Dat maakt het geheel onsamenhangend.
4. Er is nog geen echt grote dagattractieve trekker in de gemeente Hoogeveen. 

1 De strategie is erop gebaseerd dat men de propositie nog niet direct waar kan maken. 
De eerste periode zullen daarom de woorden ‘misschien wel’ worden gebruikt, om daarna 
deze woorden los te laten.
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5. De wandel en fiets routenetwerken in Hoogeveen zijn nog niet optimaal. De 
 gemeente Hoogeveen is de enige Drentse gemeente in de regio zonderplannen om  
 aan te haken bij het wandelknooppuntensysteem. 
6. De ijsbaan is in de plannen nog niet voldoende aangehaakt bij de toeristische sector. 
7. De samenwerking binnen de (gehele) toeristisch recreatieve sector is beperkt.
8. Het is onduidelijk wie het aanspreekpunt binnen de gemeente is op het gebied van   
 recreatie en toerisme, mede door veel personele wisselingen.
9. Verblijfsrecreatie is vooral een kleinschalige sector, met daardoor weinig slagkracht.  
10. De vakantieparken binnen de gemeente Hoogeveen zijn over het algemeen niet   
 vitaal. 
11. De bewegwijzering naar het centrum en vooral de parkeergelegenheden is voor   
 bezoekers onvoldoende helder.
12. De vele cultuurhistorische verhalen van de gemeente zijn bij veel ondernemers niet  
 bekend, waardoor zij geen ambassadeur van deze verhalen kunnen zijn.

4.3.3 Kansen 
1. Groei van de buitenlandse markt (voornamelijk de Duitse en Vlaamse markt) en het  
 inkomend toerisme. Dit biedt kansen gezien de aandacht voor spreiding van 
 internationaal toerisme over Nederland. 
2. Toenemende interesse van consumenten in streekeigen aspecten en verhalen, 
 authenticiteit en beleving. Er worden provinciale verhaallijnen ontwikkeld om tot   
 meer samenhang en eenheid in aanbod en organisatie van het erfgoedtoerisme te   
 komen. 
3. Er is veel aandacht voor de vrijetijdseconomie op provinciaal niveau op thema’s als  
 fietsen en wandelen, zichtbaarheid en ruimte bieden voor ondernemerschap. De   
 provincie maakt gelden vrij voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. 
4. De hernieuwde marketing van Drenthe biedt aanknopingspunten voor Hoogeveen:  
 stoerste speeltuin. 
5. De ontwikkeling van de ijsbaan kan een impuls geven aan Hoogeveen als 
 kindvriendelijke gemeente indien deze zich nadrukkelijk op kinderen gaat richten. 
6. Cultureel cluster in centrum Hoogeveen: invulling geven aan verbinding met 
 techniek.
7. Binnen de gemeente zal glasvezel worden uitgerold, waardoor ondernemers hun   
 gasten betrouwbaardere internetverbindingen kunnen bieden.  
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4.3.4 Bedreigingen
1. De binnenlandse vakantiemarkt is een verdringingsmarkt; de concurrentiekracht van  
 andere regio’s is groot. Dit vraagt om een sterke profilering van toeristische regio’s,   
 anders kan dit leiden tot afname van bezoekersaantallen. 
2. Vernieuwende ontwikkelingen in de markt vragen om maatwerk. Daarnaast volgen  
 trends in de vrijetijdssector elkaar heel snel op; dit vraagt van ondernemers een hoge  
 mate van flexibiliteit en van beleidsmakers een open houding om snel te kunnen   
 schakelen. 
3. De consument bevindt zich meer en meer online en verwacht dat ook van 
 aanbieders van toeristisch-recreatieve informatie en van bedrijven in de sector, 
 anders is een regio of bestemming snel buiten beeld en uit het zoekproces 
 verdwenen. 
4. Online shoppen neemt toe onder Hoogeveners en de concurrentie tussen andere   
 winkelsteden wordt groter, wat een daling van bestedingen in winkels tot gevolg   
 heeft. Dit kan effect hebben op winkels en leiden tot sluiting, leegstand en eenzijdig  
 winkelaanbod. Gezien de focus van Hoogeveen op het stadscentrum en 
 afhankelijkheid daarvan is dit een relevante ontwikkeling voor recreatie en toerisme.

In hoofdstuk 5 beschrijven we vier ambities die op basis van de sterke en zwakke punten, 
kansen en bedreigingen zijn geformuleerd.
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5. Doel en ambities
In dit hoofdstuk geven we het doel en de ambities van het recreatie- en toerismebeleid 
weer. Wat is het doel van het recreatie- en toerismebeleid? Hoe wordt het doel jaarlijks
gemeten? Dat staat in dit hoofdstuk beschreven gevolgd door de relatie met ander ge-
meentelijk beleid en de ambities voor de komende jaren.

5.1 Doel
Het voornaamste doel van het recreatie-en toerismebeleid is om te zorgen voor een sa-
menhangend toeristisch-recreatief product met een duidelijke focus. Deze focus sluit aan 
bij de gemeentelijke ambitie om de kindvriendelijkste gemeente van Nederland in 2022 te 
worden. Daarbij ligt de primaire focus op de dagrecreant en de verblijfsrecreant die in de 
(ruime) omgeving van Hoogeveen verblijft, om hen te verleiden Hoogeveen te bezoeken. 

We willen beter scoren dan de gemiddelde ontwikkeling in Drenthe. Een doel gerela-
teerd aan de gemiddelde ontwikkeling in Drenthe is een bewust keuze omdat we als 
gemeente niet aan alle knoppen kunnen draaien als het gaat om de economische im-
pact van toerisme. De ondernemers zullen het immers vooral zelf moeten doen. Daar-
naast kan de toeristische markt in Nederland groeien of juist krimpen door omstandig-
heden waar je als gemeente geen invloed op hebt (weersomstandigheden, politieke, 
maatschappelijke of economische ontwikkelingen). 

Jaarlijks wordt het volgende geëvalueerd:
• Monitoring van bezoekersaantallen (in het stadscentrum door middel van Wi-Fi 
 sensoren) en overnachtingen om te bepalen of het huidige en toekomstige 
 toeristische aanbod veelbetekenend is voor Hoogeveen of dat kan worden.
• Het effect op de lokale economie wordt gemeten aan de hand van de groei van de  
 bestedingen en de werkgelegenheid; die moet minstens net zo goed zijn als de 
 gemiddelde ontwikkeling in Drenthe (op basis van de tweejaarlijkse Toerisme 
 Monitor Drenthe van Ecorys). 

5.2 Relatie met gemeentelijk beleid
Het recreatie- en toerismebeleid sluit aan bij een aantal bestuurlijk vastgestelde beleidsdo-
cumenten. Denk hierbij aan de Toekomstvisie Hoogeveen (2018 en verder), de Ontwikke-
lingsvisie Stadscentrum (2017), de Economische Structuurvisie, de merkstrategie ‘Hooge-
veen, kindvriendelijkste gemeente van Nederland in 2022’ en het nieuwe beleid voor 
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evenementen (2018-2022).

5.3 Ambities 
Op basis van alle verzamelde informatie, de gesprekken en bijeenkomsten met betrokkenen 
zijn dit de ambities voor de komende jaren:

Ambitie 1: Productontwikkeling rondom kindvriendelijkheid
Het gaat hierbij om het concreet ‘laden’ van het thema kindvriendelijkheid in de toeris-
tisch-recreatieve sector, zodat de bezoeker ook daadwerkelijk die kindvriendelijke bestem-
ming ervaart. 
Ambitie 2: Marketing en informatievoorziening rondom kindvriendelijkheid
Niet alleen de productontwikkeling is cruciaal; de (potentiële) bezoeker moet Hoogeveen 
ook weten te vinden en dat betekent dus ook dat het kindvriendelijke profiel ook binnen de 
toeristische marketing ‘geladen’ moet worden. 
Ambitie 3: Versterk de samenwerking binnen en buiten de sector en in de regio
Samen kan je meer dan alleen. Dat geldt voor ondernemers binnen de gemeentegrenzen, 
maar ook daarbuiten, omdat de toerist zich niet aan gemeentegrenzen houdt en er ook veel 
synergie zit in de relatie met de omgeving. 
Ambitie 4: Optimaliseer de route infrastructuur
Om de omgeving (buitengebied en stad, maar ook de omliggende gemeenten) optimaal te 
verbinden, is een recreatief aantrekkelijke route infrastructuur van groot belang. 

In deze ambities zetten we fors in op Hoogeveen als kindvriendelijke bestemming. Dat wil 
uiteraard niet zeggen dat de gemeente niet bereid is mee te werken aan toeristisch-recrea-
tieve initiatieven die de sector op een andere manier versterken en geen directe relatie met 
kindvriendelijkheid hebben. Zo beschikt de gemeente ook over andere unieke attracties, 
zoals de mogelijkheid om de hoogste parachutesprong van Nederland te maken. 

In het volgende hoofdstuk worden deze ambities uitgewerkt naar concrete acties. 

Dit gaan we doen! 

Jaarlijkse evaluatie  met denktank recreatie, toerisme en evenementen.

Jaarlijkse evaluatie samen met kinderen.
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6. Ambities uitgewerkt naar acties 
In dit hoofdstuk werken we de vier ambities uit naar een aantal concrete acties. 

6.1 
Ambitie 1: Productontwikkeling rondom 
kindvriendelijkheid
6.1.1 Hier gaan we aan werken 
De toeristische sector heeft duidelijk aangegeven de ambitie om de kindvriendelijkste ge-
meente van Nederland te willen worden te omarmen. Het biedt kansen om onderscheidend 
te zijn in de regio. Ook op het gebied van recreatie en toerisme. 
De grote opgave waar de gemeente (in brede zin) nu voor staat is om de claim ‘kindvrien-
delijkste gemeente’ waar te maken, ook op het gebied van toerisme. Daarvoor is product-
ontwikkeling (en arrangementsvorming) noodzakelijk: de toerist of recreant die in de stad of 
één van de omliggende dorpen verblijft of deze bezoekt, moet de kindvriendelijkheid direct 
ervaren. Hierbij willen we nadrukkelijk de aansluiting zoeken met Drenthe en de campagne 
van Marketing Drenthe om Drenthe als Oerprovincie neer te zetten en als stoerste speeltuin 
van Nederland.  

6.1.2 Kindvriendelijkheid – acties  
1. Betrekken kinderen 
‘We praten niet over kinderen, maar mét kinderen’. Dat is ons uitgangspunt. Specifiek voor 
recreatie en toerisme willen we naast kinderen uit Hoogeveen ook de jonge toeristische 
bezoekers vragen wat zij onder de kindvriendelijkste bestemming van Nederland verstaan 
en welke stappen daarin gezet moeten worden. 

2. Investeren in de openbare ruimte 
De inrichting van de openbare ruimte is geen onderdeel van dit recreatie- en toerisme-
beleid. Wel is het van belang dat de hele gemeente, en zeker de plaatsen waar de meeste 
bezoekers komen, kindvriendelijkheid uit gaat stralen. Het is van belang dat onder andere 
ondernemers daarmee aan de slag gaan, maar de gemeente wil het goede voorbeeld ge-
ven. In de plannen voor de herinrichting van de Hoofdstraat wordt rekening gehouden met 
een kindvriendelijke inrichting; waar mogelijk aansluitend bij het stoere speeltuin-karakter 
wat via de Drentse campagne wordt uitgestraald. 
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3. Beleidsmedewerker toerisme en recreatie als aanjager productontwikkeling 
     kindvriendelijkheid 
Samen met ondernemers maken we van Hoogeveen de kindvriendelijkste gemeente van 
Nederland.  Dit gaat niet vanzelf en daarbij geldt dat het óf goed moet gebeuren, óf niet. 
Daarom gaat de beleidsmedewerker recreatie en toerisme als aanjager optreden voor 
productontwikkeling.  De beleidsmedewerker gaat ondernemers en andere initiatiefnemers 
stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen van kindvriendelijke producten. Aandachts-
punten daarbij zijn: veiligheid, uitstraling, maatschappelijk draagvlak en afstemming met 
bijvoorbeeld de toeristisch regisseurs en Marketing Hoogeveen. 

4. Ontwikkelen vignet voor kindvriendelijk toeristisch aanbod 
We stellen voor om een vignet voor het kindvriendelijke aanbod te gaan ontwikkelen. Dit 
wordt gedaan in nauwe afstemming met de uitwerking van de bredere kindvriendelij-
ke campagne, bijvoorbeeld het Hi-Hoogeveen mannetje.  Belangrijk is dat recreanten en 
toeristen kindvriendelijke bedrijven kunnen herkennen en dat het vignet ook daadwerkelijk 
garant staat voor kwaliteit en kindvriendelijkheid.  Kinderen krijgen een belangrijke stem bij 
het toekennen en ontwikkelen van het vignet. 

5. Uitnodigende houding voor kindvriendelijke producten 
De gemeente wil ondernemers stimuleren en uitnodigen om met kindvriendelijke initiatie-
ven te komen. Initiatieven die hieraan bijdragen, kunnen rekenen op ondersteuning van de 
gemeente. We onderzoeken hoe we dit gaan invullen: bijvoorbeeld via snellere procedures 
of een startsubsidie. Ook kan de beleidsmedewerker recreatie en toerisme ondersteunen in 
het zoeken van bijvoorbeeld benodigde expertise (zoals via het project Recreatie á la Carte 
van het Recreatieschap Drenthe). 

6. Uitnodigende houding voor producten die inspringen op de vraag van de consument  
De vraag van de consument staat centraal. We willen een veelzijdig vrijetijdsaanbod, waar-
bij het eigentijdse product aansluit bij de wensen van de (potentiële) bezoekers aan Hooge-
veen. Uit onderzoek blijkt dat dagrecreatie juist voor de gezellig lime doelgroep (zie bijlagen-
document voor een toelichting) nog wat minder goed ontwikkeld is. Omdat de focus in de 
marketing (via Marketing Hoogeveen) ook sterk gelegd wordt op de gezellig lime doelgroep, 
stimuleert de gemeente vooral ontwikkelingen in de dagrecreatie voor deze groep, zodat 
deze groep voldoende mogelijkheden heeft om dagrecreatief aanbod te vinden die bij hun 
voorkeuren past. Daarnaast nodigt de gemeente ondernemers vooral uit om met initiatie-
ven te komen die zich richten op de groepen rood (vooral in verblijfsrecreatie en horeca), 
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blauw en paars, om zo een diverser en vraaggerichter aanbod te realiseren. De eerder 
genoemde beleidsmedewerker toerisme en recreatie kan hier een rol in spelen. Via kennis-
programma’s (zie ambitie 3) gaan we verkennen in hoeverre een ‘Ken uw gast traject’ (als 
vervolg op het project Gastvrij en streekeigen ondernemen Zuidoost Drenthe) een optie is. 
Deze kennisprogramma’s helpen ondernemers om met het aanbod doelgroepgericht (aan 
de hand van de leefstijlen) in te spelen op de vraag. 

Tot slot doet de gemeente Hoogeveen mee aan het programma Vitale Vakantieparken, om 
zo de verblijfsrecreatie binnen de gemeente een vitaliseringsslag te geven. 

Dit gaan we doen! 

Kinderen betrekken bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kindvriendelijkheid. 

Investeren in de openbare ruimte op uitstraling kindvriendelijkheid. 

De beleidsmedewerker recreatie en toerisme gaat optreden als aanjager voor 
productontwikkeling.

De gemeente wil ondernemers stimuleren en uitnodigen om met kindvriendelijke 
initiatieven te komen.

De gemeente stimuleert vooral ontwikkelingen in de dagrecreatie voor de leefstijl lime. 

De gemeente nodigt ondernemers vooral uit om met initiatieven te komen die zich rich-
ten op de groepen rood (vooral in verblijfsrecreatie en horeca), blauw en paars, om zo 
een diverser en vraaggerichter aanbod te realiseren.

Via kennisprogramma’s gaan we verkennen in hoeverre een ‘Ken uw gast traject’ een 
optie is.

Deelname aan programma Vitale Vakantieparken Drenthe.
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6.2 
Ambitie 2: Marketing en informatievoor-
ziening rondom kindvriendelijkheid
6.2.1 Hier gaan we aan werken 
De productontwikkeling in de toeristisch-recreatieve sector op het gebied van kindvriende-
lijkheid (ambitie 1) is cruciaal. Maar dat kan pas succesvol zijn als de kindvriendelijkheid ook 
in de toeristische marketing een prominente plek krijgt. Het één kan immers niet zonder het 
ander. In samenhang met de productontwikkeling wil de gemeente daarom Hoogeveen 
door middel van marketing en promotie neer gaan zetten als de kindvriendelijkste gemeen-
te, dit geldt, ook voor de toeristisch-recreatieve sector. Dat betekent dat we enerzijds in-
zetten op een zichtbaar (kindvriendelijk) profiel van Hoogeveen. Bijvoorbeeld door middel 
van storytelling. Dit doen we via Marketing Hoogeveen en binnen de bredere strategie van 
Marketing Drenthe. Anderzijds is een optimale toeristische online en offline informatie-
voorziening noodzakelijk voor bezoekers die de gemeente eenmaal gevonden hebben. Zo 
worden zij geïnspireerd en geïnformeerd over wat er nog meer in de gemeente te doen is. 
Opnieuw staat hierin de kindvriendelijkheid centraal.  

De gemeente is zich er van bewust dat toeristisch gezien Drenthe het belangrijkste merk is 
om in de markt te zetten. De gemeente ondersteunt Marketing Drenthe in haar keuze om 
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de provincie neer te zetten als ‘Oerprovincie van Nederland’. Marketing Drenthe heeft dan 
ook de primaire taak om bezoekers naar Drenthe te halen. In nauwe samenhang daarmee 
ligt de opgave bij Marketing Hoogeveen om de bezoekers die eenmaal gekozen hebben 
voor (of zich oriënteren op) Drenthe, te verleiden om een bezoek aan Hoogeveen te bren-
gen. Hoogeveen en vooral de boodschap kindvriendelijkheid moet in het vizier van de geïn-
teresseerde bezoeker komen. Schematisch zou je dat als volgt weer kunnen geven: 

In de zwart weergegeven elementen heeft de gemeente zelf (direct of indirect) een rol.  
 
6.2.2 Marketing – acties 
1. Een belangrijke rol voor Marketing Hoogeveen 
Marketing Hoogeveen heeft nu al een belangrijke functie als het gaat om het vermarkten 
van Hoogeveen op toeristisch-recreatief vlak. Die rol moet worden verstevigd, in nauwe sa-
menwerking met de beleidsmedewerker recreatie en toerisme, de promotie en informatie-
voorziening rondom kindvriendelijkheid. Een belangrijk aandachtspunt is het verkrijgen van 
draagvlak  onder en samenwerking met ondernemers voor deze marketinginspanningen. 
Ook de samenwerking met Marketing Drenthe is hierin cruciaal. 

2. Uitwerking promotiecampagne specifiek voor toerisme in nauwe samenwerking met          
    Marketing Drenthe 
Er zal een campagne worden uitgewerkt specifiek gericht op de toeristische markt. De aan-
sluiting bij Marketing Drenthe en haar campagne om Drenthe als Oerprovincie van Neder-
land in de markt te zetten is daarbij cruciaal. Specifiek de boodschap als ‘stoerste speeltuin 
van Nederland’ biedt daarbij kansen voor Hoogeveen en de kindvriendelijkheid. Dit geldt 
zowel voor de Nederlandse markt als de Duitse markt. De gemeente zoekt nadrukkelijk 
de regionale samenwerking binnen Drenthe op, omdat binnen de omliggende regio veel 
verblijfsrecreanten overnachten. Daarnaast wordt specifieke aandacht geschonken aan het 
Overijsselse Vechtdal, waar veel gezinscampings aanwezig zijn. 

3. Doorontwikkeling online en offline informatievoorziening
De online vindbaarheid en zichtbaarheid en het aanbod van toeristisch-recreatieve infor-
matie over Hoogeveen kan verbeterd worden. Dat geven belangrijke betrokkenen rondom 
recreatie en toerisme aan. De huidige informatievoorziening via het toeristisch informatie-
punt in Punt H sluit goed aan op de vraag van de consument op dit moment. De consument 
bevindt zich steeds meer en meer online en verwacht dat ook van aanbieders van toeris-
tisch-recreatieve informatie. We willen offline maar zeker ook online het (kindvriendelijke) 
aanbod van Hoogeveen overzichtelijk, aantrekkelijk, inspirerend, meertalig en op een ei-
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gentijdse manier presenteren, richting bezoekers maar ook voor recreatieondernemers. Ook 
een goede social mediastrategie is hierbij belangrijk. Samen met Marketing Hoogeveen, 
Jong Hoogeveen en Marketing Drenthe gaan we dit uitwerken. 

4. Streekverhalen vertellen door middel van storytelling 
Streekverhalen vertellen iets over het verleden of heden van je eigen omgeving. Ze dra-
gen bij aan de identiteit van het gebied. Consumenten hebben een toenemende interesse 
in steekeigen aspecten en verhalen, authenticiteit en beleving.  Er zijn in Hoogeveen veel 
bijzondere cultuurhistorische verhalen te vertellen. Denk aan de oudste boot ter wereld die 
in Pesse is gevonden en de rol in de geschiedenis van de ontvening.  Er is op dit moment 
niet één verhaal van Hoogeveen, dit maakt het geheel onsamenhangend. De gemeente wil 
hierop inspelen door ondernemers en andere organisaties te stimuleren met verhalen te 
komen. Zodat zij ambassadeurs kunnen worden van de gemeente en hierin faciliteren waar 
nodig. Deze verhalen kunnen natuurlijk ook interessant gemaakt worden voor kinderen 
zodat het aanhaakt op het thema kindvriendelijkheid. Ook stimuleert de gemeente de deel-
name van ondernemers aan het project “Gastvrij en Streekeigen Ondernemen in Zuidoost 
Drenthe”, een initiatief van de vijf gemeenten  binnen Zuidoost Drenthe.

Dit gaan we doen! 

Verstevigen rol Marketing Hoogeveen, in nauwe samenwerking met de beleidsmede-
werker recreatie en toerisme, de promotie en informatievoorziening rondom 
kindvriendelijkheid. 

Actief de samenwerking opzoeken met Marketing Drenthe.  

Uitwerken campagne specifiek gericht op de toeristische markt in nauwe samenwerking 
met Marketing Drenthe. 

Doorontwikkeling online en offline informatievoorziening. 

Uitwerken goede social mediastrategie met Marketing Hoogeveen, Jong Hoogeveen en 
Marketing Drenthe. 

Stimuleren en faciliteren initiatiefnemers voor het ‘verhaal van Hoogeveen’. Voorkeur 
heeft de ontwikkeling van kindvriendelijke verhalen. 

Stimuleren deelname ondernemers aan project “Streekeigen Ondernemen in Zuidoost 
Drenthe”. 
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6.3 
Ambitie 3: Versterk de samenwerking 
binnen en buiten de sector en in de regio 
 
6.3.1 Hier gaan we aan werken 
Samenwerking is een belangrijke succesfactor in verdere toeristisch-recreatieve ontwikke-
ling. Op dit moment is de toeristische sector te versnipperd: er is beperkte samenwerking 
tussen ondernemers uit het centrum van Hoogeveen en die in de dorpen.. Ook is er niet één 
organisatie die als aanspreekpunt voor de sector kan optreden. Daarnaast ziet de gemeente 
Hoogeveen, net als de toeristische sector zelf, dat toeristen zich niet aan gemeentegrenzen 
houden. In de wijde omgeving van Hoogeveen vinden jaarlijks veel toeristische overnach-
tingen plaats. Hoogeveen heeft echter een groot buitengebied met verschillende nationale 
parken. We zien kansen om deze toeristen uit de regio te verleiden een dagje (of meer) naar 
Hoogeveen te gaan. Met de focus op kindvriendelijkheid ligt een samenwerking met het 
Overijsselse Vechtdal, waar veel gezinnen met kinderen verblijven, voor de hand.  Ook in re-
gionaal verband wordt samenwerking gestimuleerd. Bijvoorbeeld binnen het Leader project 
promotie Zuidwest Drenthe. 

6.3.2 Samenwerking – acties  
1. Stimuleren verbreding netwerk recreatie en toerisme 
De samenwerking binnen de hele toeristische recreatieve sector is beperkt. Het bundelen 
van kracht van recreatieondernemers en centrumondernemers is een belangrijke succes-
factor om de ambities te kunnen realiseren uit dit beleidsplan. De Stichting Centrumma-
nagement en het TROP (Toeristisch Recreatief Ondernemers Platform) geven beide aan be-
ter te willen en moeten samenwerken. Verbreding van het netwerk moet daarnaast zorgen 
voor meer slagkracht. De gemeente wil hierbij ondernemers faciliteren en ondersteunen. 

2. Eén aanspreekpunt binnen de gemeente 
Het is onduidelijk voor ondernemers wie het aanspreekpunt binnen de gemeentelijke 
organisatie is op het gebied van recreatie en toerisme, mede door veel personele wisselin-
gen. Dit blijkt uit de gesprekken en bijeenkomsten. Met de structurele aanstelling van een 
beleidsmedewerker recreatie en toerisme gaan we dit oplossen. De beleidsmedewerker 
is samen met de twee toeristisch regisseurs de ingang voor de sector.  Zij onderhouden 
(proactief) contact met ondernemers en zorgen voor interne afstemming binnen de ge-
meentelijke organisatie.
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3. Kennisprogramma’s en netwerkbijeenkomsten 
Ondernemers hebben aangegeven elkaar graag vaker te willen ontmoeten. De gemeente 
ondersteunt deze ambitie en faciliteert kennis- en netwerkbijeenkomsten om ondernemers 
ervaringen te laten uitwisselen, maar ook om hen concreet aan de slag te laten gaan met 
elkaar. Via kennisprogramma’s gaan we samenwerking en productontwikkeling, met nadruk 
op het thema kindvriendelijkheid stimuleren. Maar ook op gebied van de leefstijlen, zodat 
ondernemers weten hoe zij in kunnen springen op de kansen die volgens het uitgevoerde 
leefstijlonderzoek (zie bijlagenrapport) het meest kansrijk zijn. De gemeente zoekt hierbij 
samenwerking met de regio, omdat daar al veel netwerk- en kennisbijeenkomsten worden 
georganiseerd. We gaan als gemeente actief thema’s en ondernemers uitdagen voor der-
gelijke trajecten.  

Dit gaan we doen! 

Faciliteren en stimuleren verbreding netwerk recreatie en toerisme. 

Zorgen voor één aanspreekpunt binnen de gemeente. 

Faciliteren van kennis - en netwerkbijeenkomsten in samenwerking met de regio.
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6.4
Ambitie 4: Optimaliseer de route
infrastructuur 
6.4.1 Hier gaan we aan werken
Hoogeveen heeft goede parkeervoorzieningen en is aangesloten op een aantal recreatieve 
routenetwerken, zoals het fietsknooppuntensysteem. Wel gaan we onderzoeken hoe we 
deze infrastructuur kunnen optimaliseren in samenwerking met en in aansluiting op de re-
gio. Zo zijn we onder andere nog niet aangesloten bij het wandelknooppuntensysteem. Ook 
de routes tussen het centrum, de dorpen en het buitengebied blijven een belangrijk aan-
dachtspunt. Een aantrekkelijke, route infrastructuur is een belangrijke basis om toeristen en 
recreanten te verleiden om vanuit de omgeving op de meest optimale manier het centrum 
te bezoeken en vice versa.

6.4.2 Route infrastructuur – acties  
1. Aansluiten wandelknooppuntennetwerk 
De gemeente Hoogeveen is de enige gemeente in de regio zonder (plannen voor) een 
wandelknooppuntennetwerk. We gaan onderzoeken wanneer we aan kunnen sluiten bij 
het wandelknooppuntennetwerk zodat we zo optimaal mogelijk aansluiten op de omlig-
gende gemeenten.

2. Ontwikkeling van kindvriendelijke routes 
Ook op het gebied van routes wil de gemeente Hoogeveen de kindvriendelijkste gemeente 
van Nederland zijn. Daarom stimuleert de gemeente ondernemers of andere initiatiefne-
mers om te komen met kindvriendelijke routes, die in lengte, beleving en qua faciliteiten zo 
veel mogelijk aansluiten op jonge gezinnen met kinderen. We jagen initiatieven op dit vlak 
graag aan en ondersteunen, onder meer door de benodigde infrastructuur (denk aan be-
bording) te faciliteren.

3. Evaluatie van bewegwijzering 
Volgens betrokkenen bij recreatie en toerisme is nog niet overal de bewegwijzering op orde. 
Daarom wil de gemeente de toeristisch-recreatieve bewegwijzering evalueren en knel- of 
verbeterpunten aanpakken. 
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4. Aansluiten bij bestaande online en offline informatie over routes
We gaan in samenhang met de ontwikkeling van de online/offline toeristische informatie-
voorziening bekijken hoe consumenten routes op maat kunnen vinden, waar mogelijk via al 
bestande initiatieven. We gaan kennis delen en samenwerking met de regio zoeken. 

5. Ontwikkelen routeplan 
Om de totale opgave op het gebied van routes (aantrekkelijkheid verbindingen, bebording, 
thematisering en beleving) in kaart te brengen, ontwikkelt de gemeente een routeplan. In 
het plan staan de belangrijkste verbeterpunten inclusief een prioritering. Het gaat niet alleen 
om wandelen en fietsen, maar ook om andere route gebonden vormen van recreëren, zoals 
varen. Bij fietsen gaat de gemeente expliciet ook kijken naar e-bikes (vanwege de effecten 
op de actieradius van recreanten) en MTB’s. Onderdeel van het plan is het ontwikkelen van 
(kindvriendelijke) belevingsroutes, waarbij ook de bijzondere cultuurhistorische verhalen en 
objecten (denk aan de ‘Kano van Pesse’) recreatief ontsloten worden. De gemeente gaat 
actief de samenwerking met de regio en de provincie zoeken, om zo te zoeken naar opti-
male samenhang om aan te sluiten bij toeristisch recreatieve routestructuren en mogelijke 
gezamenlijke financiële middelen.

Dit gaan we doen! 

Onderzoeken wanneer we kunnen aansluiten bij het wandelknooppuntennetwerk. 

Aanjagen van initiatieven voor kindvriendelijke routes en faciliteren van benodigde 
infrastructuur.. 

In samenwerking met de regio bekijken of consumenten routes op maat kunnen vinden. 

Ontwikkelen van een routeplan. In het plan staan de belangrijkste verbeterpunten inclu-
sief een prioritering.



pagina 30

Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Telefoon
14 0528

Fax
0528-291325

E-mail 
info@hoogeveen.nl

Internet
www.hoogeveen.nl

Uitgave: gemeente Hoogeveen, juni 2018


