Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

öx/i Gemeente
W
Emmen

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl

Afdeling Beleid en Reg

Aan de raad van de gemeente Emmen
Raadhuisplein ï
7800 RA EMMEN

team

Economie

ons kenmerk

uw kenmerk

12.428642
datum

15 november 2012

bijlage

behandeld door

Eindrapport

Erik Kuiken

telefoon

fax

e-mail

14 0591

(0591)685599

gemeente@emmen.nl

BSN

onderwerp

Eindrapport Veencompagnie

Geachte leden van de raad,
Hierbij ontvangt u het Eindrapport Veencompagnie dat is opgesteld door de Veencompagnie.
In de afgelopen periode (2009/2012) is gebruik gemaakt van de Veencompagnie, een
toeristische aanjager voor de gebiedsontwikkeling van Zuidoost Drenthe. De Veencompagnie
heeft in opdracht van het Recreatieschap Drenthe in het kader van LEADER toeristische
projecten in het veengebied uitgevoerd. De werkzaamheden zijn uitbesteed aan de Stichting
DBF Kenniscentrum voor leefbaarheidsprojecten in Noord Nederland.
De in de Veencompagnie participerende partijen waren behalve het Recreatieschap, de
provincie Drenthe en de gemeenten Emmen en Coevorden.
Doel van de Veencompagnie was het ondersteunen en bevorderen van toeristisch-recreatieve
ontwikkelingen in het veengebied van Zuidoost Drenthe teneinde de regionale economie te
versterken. Eind juni heeft de Veencompagnie het project afgerond met een eindrapport.
Het rapport is in de gebiedscommissie besproken. Geconcludeerd kan worden dat de aanpak
van de Veencompagnie succesvol is gebleken en dat deze een extra impuls heeft gegeven aan
de toeristische ontwikkeling van het veengebied.
Het rapport noemt voor de gemeente Emmen ondermeer de volgende projecten die
gerealiseerd zijn:
»
»
»
»
«

Ambassadeurs van het Landschap
Collectie Brands
Dag van de Regio
Drenthe Magazine Veenland
Ontwikkeling Veenpoort Zuid/Veenloopcentrum
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«
»
»
»
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»

Kunst in de Kas
Marketingplan ZO-Drenthe/Natuurpark Veenland
Ondernemersnetwerk Veenland
Paardrijden en mennen in Zuidoost Drenthe
Promotieplan ZO-Drenthe
TOPs en Bakens

»

Veenlandarrangementen/promotie

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de inhoud van het rapport.
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