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Voornemen totstandkoming regionaal beleidskader Recreatie en Toerisme

Geachte leden van de raad,
De toeristisch- recreatieve markt wordt steeds meer een regionale markt. Het wordt dan ook
steeds belangrijker dat de regio Zuidoost Drenthe een herkenbaar en samenhangend
productenpakket ontwikkelt en aanbiedt.
De toeristische markt is niet aan gemeentegrenzen gebonden en de drie gemeenten Emmen,
Borger-Odoorn en Coevorden die gezamenlijk de regio Zuidoost-Drenthe vormen, werken in
BOCE-verband reeds nauw samen op een aantal terreinen. Tevens maken alle drie gemeenten
deel uit van 'Geopark de Hondsrug' dat sterke verbinding heeft met de toeristisch-recreatieve
markt en uit gaat van de gebiedskwaliteiten. Hiervan willen we gebruik maken bij het
versterken van het toeristisch product.
In aansluiting op onze brief van 21 mei 2015 over het beleid recreatie en toerisme willen we dan
ook komen tot een regionaal beleidskader waarmee we het volgende beogen:
• Betere afstemming en samenhang in het toeristisch-recreatieve beleid;
• Synergievoordeel.
Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen zijn de eerste gemeenten in Drenthe die voornemens
zijn om in gezamenlijkheid te komen tot een regionaal beleidskader voor het beleidsterrein
recreatie en toerisme. Het regionaal beleidskader is dan ook mede de basis om te komen tot een
lokaal beleidskader recreatie en toerisme. De bedoeling is dat iedere gemeente het op te leveren
regionale beleidskader integreert als gemeenschappelijk onderdeel in het lokale beleid.
Het resultaat van het regionale beleidskader is een uitgewerkt, gemeenschappelijk gedragen
beleidskader, waarin de uitgangspunten, de doelen, speerpunten en thema's voor regionale
samenwerking staan beschreven. Het bevat een uitvoeringsagenda met thema's en acties die we
gezamenlijk gaan oppakken en een 'kapstok' waarop de gemeenten de eigen beleidsplannen
kunnen laten aansluiten, zodat regionaal een logische samenhang ontstaat.
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De totstandkoming zal op interactieve wijze geschieden. Er wordt met bestuurders,
ondernemers en toeristische organisaties gesproken en er wordt een regiobijeenkomst voor
ondernemers op 14 april georganiseerd, waarvoor ook de leden van uw raad worden
uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn. De planning is om voor de zomer zowel het regionaal
beleidskader BOCE als het lokale beleid van de gemeente Emmen aan uw raad ter vaststelling
aan te bieden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

,/

de burgemeester,

