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Onderwerp: Beantwoording vragen over de begroting 2016 van het Recreatieschap Drenthe
Geachte leden van de raad,
In de vergadering van de raadscommissie BME van donderdag 11 juni 2015 heeft een aantal raadsfracties vragen
gesteld over en naar aanleiding van de conceptbegroting van het Recreatieschap Drenthe. In dezemail ga ik in op de
gestelde vragen.
De VVD-fractie vraagt naar de toegevoegde waarde van het Recreatieschap. Die toegevoegde waarde ligt in de
coördinerende rol. Het Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijke regeling waarin alle Drentse gemeenten
plus de gemeente Ooststellingwerf samenwerken op het beleidsveld recreatie en toerisme. Toerisme is uit
economisch oogpunt belangrijk voor Drenthe. De sector heeft een aandeel van 10% in de werkgelegenheid. Drenthe
is vanuit toeristisch perspectief een merk: de meeste toeristen zien Drenthe als een samenhangend gebied. Fietsen
en wandelen zijn belangrijke activiteiten voor bezoekers van de provincie. Daarbij zijn gemeentegrenzen niet van
belang. Dat geldt ook voor andere activiteiten die bezoekers ontplooien. Vanuit deze optiek is het belangrijk dat er
een goede samenwerking is op het terrein van recreatie en toerisme. Het Recreatieschap vervult daarin een
coördinerende rol. Deze rolomvat ook planontwikkeling, projectontwikkeling en-uitvoering en de ontwikkeling en
het beheer van routestructuren. Vrijwel altijd gaat het daarbij om zaken die de gemeentegrenzen overschrijden.
De PvdA-fractie wil graag meer duidelijkheid over de post onderhoud. Zijn termen als een risicovol minimum en een
onaanvaardbaar voorzieningenniveau kwantificeerbaar te maken? Dit is lastig. Het Recreatieschap ziet zich (net als
veel andere organisaties) gesteld voor het opstellen van een begroting met een bezuinigingstaakstelling. Het
onderdeel personeelskosten kent periodieke stijgingen en verplichten uit de CAO. Deze uitzetting dient elders in de
begroting te worden opgevangen om te kunnen voldoen aan de bezuinigingseis. Binnen de begroting van het
Recreatieschap zijn alleen de bureaukosten en de onderhoudskosten beïnvloedbaar.
Het Recreatieschap heeft in de loop der jaren een groot aantal projecten uitgevoerd. Een deel van die projecten
betreft bewegwijzering van routes en voorzieningen in het veld, zoals bankjes en informatiepanelen. Vrij recent is
het fietsknooppuntensyteem gerealiseerd. Het aanbod van voorzieningen (bordjes, bankjes, informatiepanelen) in
het veld is daardoor groter geworden. Dit aanbod moet kwalitatief goed te blijven. Om die reden zijn er regelmatig
inspecties in het veld en vinden schoonmaak- en herstelwerkzaamheden plaats. Soms is ook vervanging nodig. Het
hiervoor beschikbare budget is niet toegenomen. Er zijn niet meer uren beschikbaar voor inspectie en schoonmaken
en ook is het budget voor vervanging van materiaal niet groter geworden. In de begroting verwoord het Recreatie
dit door in de toelichtende tekst aan te geven dat de post onderhoud een risicovol minimum heeft bereikt (deze
post neemt in de meerjarenbegroting zelfs af). Dit betekent: minder frequent schoonmaken en minder snel herstel
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bij schade. Dit kan leiden ertoe leiden dat de toeristisch belangrijke voorzieningen op een onverantwoord laag
kwaliteitsniveau komen. Op dit moment is dit nog niet kwantificeerbaar.
Bij de start van nieuwe projecten vraagt
het Recreatieschap aandacht voor onderhoud en de financiering daarvan.
Seniorenbelang Noord vraagt naar de UNESCO-aandeel in het Geopark, met name in de relatie tot de gemeente
Emmen. Wat betreft UNESCO in relatie tot het Geopark is er niet sprake van een aandeel. Het Geopark de Hondsrug
krijgt, net als alle andere geoparken, de UNESCO status. Hierover beslist de Algemene Vergadering van de UNESCO
in november 2015. Deze UNESCO Global Geoparks - status betekent dat UNESCO ook gebieden met een bijzondere
geologische ontstaansgeschiedenis als erfgoed erkent: uniek/bijzonder
geologisch erfgoed dat bepalend is voor de
ontwikkeling van natuur en cultuur in bepaalde gebieden.
Ik verwacht dat ik hiermee de gestelde vragen voldoende
Met vriendelijke

heb beantwoord.

groet,

B.D. Wilms,
Portefeuillehouder
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