
Recreatie en toerisme, 3 oktober 2013 
 
Voorzitter, 
 
In Hoogeveen gebeurt het. Hoogeveen, de bruisende gemeente in Zuidwest 
Drenthe waar u alles vindt wat u nodig heeft, in het middelpunt van diverse 
activiteiten en bezienswaardigheden. U heeft alles wat u wenst binnen 
handbereik. 
 
Dat zou het begin van een folder of een webtekst kunnen zijn. 
 
Voorzitter, het draait om beleving, zoals ook in deze nota wordt onderkend. 
Mensen willen dingen beleven, en het gevoel hebben dat er wat te beleven valt. 
 
De PvdA krijgt dat gevoel niet bij het lezen van deze nota. De ambitie die van 
het voorwoord afstraalt, vinden wij in de rest van de nota niet terug. Enerzijds 
wordt benoemd dat er kansen en mogelijkheden zijn, anderzijds wordt niet de 
indruk gewekt dat Hoogeveen actief bezig is om recreatie en toerisme verder te 
ontwikkelen. Het meest spannende wat wij tegen zijn gekomen is dat ingespeeld 
gaat worden op verborgen behoeften. 
 
De PvdA verwacht van de gemeente Hoogeveen een initiatiefrijke, stimulerende 
en inspirerende rol. Een gemeente die de kar gaat trekken, zoals ook de indiener 
van de zienswijze, het bestuur van de Vereniging Hollandscheveld, het 
verwoordt. Een gemeente die samen met ondernemers en dorpsbesturen kijkt 
naar mogelijkheden en die een duidelijke visie heeft op de ontwikkeling van 
recreatie en toerisme in de hele gemeente Hoogeveen. Wat is de strategie van de 
gemeente om mensen te verleiden naar Hoogeveen te komen? Hoe maken we 
zichtbaar wat Hoogeveen te bieden heeft, wat zijn de verhalen daarbij? Wat zijn 
onze Hightlights, met een Hoofdletter H, en hoe zijn die herkenbaar? 
 
Voorzitter, een gemeente als Hoogeveen verdient duidelijke en sterke ambitie op 
het gebied van recreatie en toerisme. Er wordt weliswaar veel genoemd, er zijn 
veel mogelijkheden, maar er worden geen keuzes gemaakt. Samenwerking met 
de buren bestaat vooral uit aanhaken bij bestaande initiatieven, en naar 
ondernemers neemt de gemeente wel een erg afwachtende houding aan. Wij 
vinden dit geen goede basis voor een Gastvrij Hoogeveen. 
 
De PvdA mist in de nota de betrokkenheid van ondernemers en dorpsbesturen. 
Uit de zienswijze die is ingediend spreekt veel betrokkenheid, wij zien liever dat 
dit bij de totstandkoming van een dergelijke nota gebeurt. Ook de 
recreatieondernemers die wij hebben gesproken voelen zich niet betrokken. Een 
gemiste kans. De PvdA verwacht dat een beleidsnotitie recreatie en toerisme 



vorm krijg met de sector, zodat een samenhangend en breed gedragen visie 
ontstaat, met gemeenschappelijke uitgangspunten. Het initiatief daartoe ligt bij 
de gemeente.  
 
Zoals ik net al noemde, vinden we dat de gemeente een (in ieder geval 
ogenschijnlijk) gemakkelijke houding aanneemt naar buren en ondernemers. 
Hoogeveen maakt deel uit van een groter geheel, Zuidwest Drenthe, de 
provincie Drenthe. Wat is de plaats van Hoogeveen in dat grotere geheel, hoe 
werken we samen? Het is prima om aan te sluiten bij bestaande initiatieven, de 
PvdA ziet graag dat Hoogeveen zelf ook initiatieven neemt. En dat geldt ook 
richting ondernemers en dorpsbesturen. Iedereen heeft baat bij een sterke sector 
recreatie en toerisme, de gemeente kan daarin de verbinder zijn. 
 
Een van de pijlers is dat het stadscentrum gemakkelijk vindbaar moet zijn, maar 
hoe zit het met de andere recreatievoorzieningen en highlights in de gemeente? 
Ook hier heeft de gemeente een faciliterende rol, vinden wij. 
 
We richten ons op de dagtoerist, maar we zetten ook in op het ontwikkelen van 
grootschalig verblijfstoerisme. Dat lijkt in tegenspraak. Verschillende gebieden 
in de gemeente Hoogeveen hebben verschillende mogelijkheden, en dus 
verschillende doelen en daarmee andere acties. Het verleiden van funshoppers is 
iets anders dan het promoten van een leuke camping. Dit verschil zien wij in 
deze notitie niet genoemd. 
 
Voorzitter, deze beleidsnotitie geeft de PvdA niet het gevoel dat het wel goed 
komt met de recreatie en het toerisme in de gemeente Hoogeveen. De doelen en 
ambities zijn net zo goed verborgen als diverse highlights in Hoogeveen. 
 


