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Het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) 2010 – 2015 vast te stellen.

Samenvatting
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de sector toerisme en recreatie is vastgelegd in het
Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (hierna te noemen TROP). Het TROP 2010 – 2015
is de opvolger van het TROP 2001 – 2010 en geeft het gemeentelijk toeristisch beleid voor
de komende vijf jaren weer.
De kansen, die grootschalige ontwikkelingen als het Atalantaproject en de
gebiedsontwikkeling vaarverbinding Erica – Ter Apel/Runde bieden aan de ontwikkeling van
de gehele toeristische sector in de regio Emmen staan in de periode 2010 – 2015 centraal in
het gemeentelijk toeristisch beleid.
De opgave voor het TROP 2010 - 2015 is het optimaal uitnutten van de kansen, die deze
grootschalige ontwikkelingen Emmen bieden door de ontwikkeling en vermarkting van een
sterk toeristisch totaalproduct Emmen.
Het TROP 2010 – 2015 bestaat uit een visiegedeelte en een concreet uitvoeringsprogramma.
Op basis van dit uitvoeringsprogramma zal gedurende de nieuwe TROP-periode jaarlijks een
activiteitenplan worden opgesteld in overleg met de toeristische sector.

Bijlagen:
TROP 2010 – 2015
Stukken ter inzage:
Collegebesluit en de daarbij behorende stukken.
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Aanleiding voor het voorstel

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de sector toerisme en recreatie is vastgelegd in het
Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (hierna te noemen TROP). Het TROP 2010 – 2015
is de opvolger van het TROP 2001 – 2010 en geeft het gemeentelijk toeristisch beleid voor de
komende vijf jaren weer. De raad wordt voorgesteld om het Toeristisch Recreatief
Ontwikkelingsplan (TROP) 2010 – 2015 vast te stellen.
2.

Argumentatie/beoogd effect

De kansen, die grootschalige ontwikkelingen als het Atalantaproject en de
gebiedsontwikkeling vaarverbinding Erica – Ter Apel/Runde bieden aan de ontwikkeling van
de gehele toeristische sector in de regio Emmen staan in de periode 2010 – 2015 centraal in
het gemeentelijk toeristisch beleid.
De opgave voor het TROP 2010 - 2015 is het optimaal uitnutten van de kansen, die deze
grootschalige ontwikkelingen Emmen bieden door de ontwikkeling en vermarkting van een
sterk toeristisch totaalproduct Emmen.
Deze opgave is vertaald in een drietal doelstellingen:
1. een toename van het aantal arbeidsplaatsen in de sector toerisme en recreatie van 35% per jaar gedurende de planperiode (peiljaar 2009);
2. een toename van het aantal overnachtingen van 2-4% per jaar gedurende de
planperiode (peiljaar 2009);
3. een toename van het aantal dagtochten van 2-4% per jaar gedurende de planperiode
(peiljaar 2009).
De uitdaging voor de nieuwe TROP-periode is niet zozeer gelegen in het realiseren van deze
grootschalige projecten – deze hebben een eigen ontwikkelingstraject -, maar in het leggen
van verbindingen tussen deze projecten en de overige onderdelen van toeristisch Emmen.
In het aan het TROP 2010 – 2015 gekoppelde uitvoeringsprogramma worden activiteiten
benoemd, die invulling geven aan deze vormen van verbinding.
De ervaring met het TROP 2001 – 2010 heeft geleerd dat een looptijd van tien jaar, zoals
gehanteerd bij het TROP 2001 – 2010, te lang is voor een beleidsplan ten aanzien van de
dynamische sector toerisme en recreatie. Gekozen is dan ook voor een kortere looptijd van
vijf jaar. Evenals in voorgaande TROP-periode zal het college de jaarplannen en
jaarrapportages vaststellen en wordt de raad geïnformeerd over de jaarlijkse TROP-inzet. In
2014 zal een evaluatie plaatsvinden van de inzet op basis van het TROP 2010 – 2015 en
wordt bezien of een herijking van het gemeentelijk toeristisch beleid wenselijk is.
3.

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Het TROP 2010 – 2015 is de opvolger van het TROP 2001 – 2010.
4.

Afstemming met externe partijen/communicatie

Om de toeristische sector de gelegenheid te geven om inbreng te leveren voor het TROP 2010
– 2015 is een tweetal bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor de gehele Emmense toeristische
sector is uitgenodigd. Deze bijeenkomsten bleken in een grote behoefte te voorzien en met de
toeristische sector is afgesproken dat dergelijke ‘TROP-bijeenkomsten’, waarin gemeente en
sector elkaar ontmoeten, een structureel karakter krijgen.

-35.

Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Het TROP 2010 – 2015 uitvoeringsprogramma en de hieraan gekoppelde inzet van financiële
middelen is opgesteld op basis van reeds beschikbare middelen. Op basis van het TROP 2010
– 2015 wordt geen beroep gedaan op de inzet van aanvullende financiering.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 15 december 2009.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2009, nummer:
09/1143;

besluit:

Het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) 2010 – 2015 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 januari 2010.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

