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‘ Overijssel staat bekend om zijn talrijke historische
havezaten en uitgestrekte landgoederen. De provincie
wordt hierom wel de ‘Tuin van Nederland” genoemd.
Naast het vele natuurschoon kent Overijssel met de
Hanzesteden Deventer, Kampen en Zwolle ook een rijke
geschiedenis die teruggaat tot de late Middeleeuwen
(bron: ‘de Capitool, reisgids voor Overijssel’).’

Inleiding
Jaarlijks genieten miljoenen Nederlanders en
buitenlanders van hun vrijetijd in de provincie
Overijssel. Voor een dagtrip, om er te eten, om
een evenement of een cultureel hoogtepunt
mee te maken of om er voor korte of langere tijd
te overnachten in een van de vele uitstekende
verblijfsaccommodaties.
Overijssel is, Europees gezien, de provincie met
de meeste vijfsterrencampings. Op culinair
gebied behoort Overijssel tot de top. Voor
de watersporter kent Overijssel ongekende
mogelijkheden en ook de stedenliefhebber, de
fietser en de wandelaar komen er ruim aan hun
trekken. En onze provincie beschikt over bijzonder
cultuurhistorisch schoon.
De werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie is sinds 2009
met drie procent gegroeid, dat is de hoogste groei van alle
toeristische gebieden in Nederland. En toch zijn ook de

gevolgen van de crisis niet aan Overijssel voorbijgegaan.
Bestedingen van gasten staan onder druk en er is sprake van
vraaguitval.
De toeristische regio’s zijn binnen Nederland in een hevige
concurrentiestrijd gewikkeld. Er is sprake van overaanbod, een
veranderende consumentenbehoefte, onvoorspelbaar boekingsgedrag, nieuwe aanbieders en er is sprake van beperkingen in
de door de ondernemers gewenste ondernemingsruimte. Het
veelzijdige karakter van de vrijetijdseconomie is als een briljant
met vele facetten. En om hier een groeibriljant van te maken is er
aanvullend (provinciaal) beleid nodig zoals ook in de afgelopen
bestuursperiode is gebleken.
In dit Manifest benoemen we een aantal zaken die door hun
urgentie aandacht verlangen. We vragen aandacht voor de omgeving, de ondernemer, de kwaliteit van de voorzieningen,
de marketing en de rol van de overheid. Als sector tellen wij
onze zegeningen en wij vragen u om samen met ons de komende jaren te blijven investeren in de provinciale vrijetijdsector.
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De omgeving:

economie en ecologie verbinden
& voorzieningen op peil houden
De kwaliteit van de landschappen in
Overijssel is uniek en vormt een belangrijke
levensader voor de verdere ontwikkeling van
de vrijetijdseconomie. Binnen het akkoord
Samen Werkt Beter wordt gewerkt aan het
verbinden van uiteenlopende belangengroepen.
Toeristische ondernemers, landgoedeigenaren,
natuurorganisaties, agrariërs en overheden
zijn met elkaar in overleg om te bepalen hoe
een intensievere samenwerking leidt tot een
versterking van de landschapskwaliteiten. Van
groot belang zijn daarbij de tot innovatie leidende
cross-overs tussen de verschillende sectoren
(vrijetijd, natuur, sport, landbouw, zorg en ICT).
Zonder een goed onderhouden en toegankelijk buitengebied
wijken potentiële gasten uit naar andere delen van ons land.
In een tijd van financiële bezuinigingen door overheden is het
zaak dat ook de terreinbeherende organisaties en ondernemers

verdienmodellen kunnen creëren. Samenwerking is daarbij het
sleutelwoord. Het Product Markt Partner Combinatie (PMPC)
project van de provincie Overijssel stimuleert die samenwerking
en innovatie tussen partijen. Wij vragen de provincie om deze
cross-overs samen met ons te ontwikkelen en te blijven versterken.
Activiteiten als fietsen, wandelen en varen zijn in Overijssel van
grote betekenis voor de kwaliteit van het aangeboden vrijetijdsproduct. In de afgelopen jaren is er door de provincie veel geld
geïnvesteerd in routenetwerken. Overijssel staat hiermee goed
op de toeristische kaart. Wij vragen de provincie om middelen te
blijven inzetten om de kwaliteit en beleving van routestructuren
te garanderen.
Gebiedsgericht beleid, bijvoorbeeld voortvloeiend uit waterveiligheidsprogramma’s, biedt kansen voor de vrijetijdseconomie. Wij
vragen van de provincie blijvende regie, erop gericht om ook die
kansen te benutten.

Feiten & cijfers vrijetijdssector Overijssel 2014 en 2013*
Verblijf

‘ De IJsseldelta ligt in het Westen van Overijssel op de plek
waar de rivieren de IJssel en het Zwarte Water samenkomen.
Eeuwenlang had het water hier vrij spel, maar in de late
Middeleeuwen bonden de bewoners met succes de strijd tegen
het water aan. Tegenwoordig wordt het gebied gekenmerkt
door weidse vergezichten, polders, boerderijen en historische
Hanzesteden (bron: ‘de Capitool’).’

x 1.000

Toeristische binnenlandse vakanties

1.219

Toeristische binnenlandse overnachtingen

6.444

Toeristische buitenlandse overnachtingen

358*

Bestedingen tijdens toeristische binnenlandse vakanties

243.806

Bestedingen tijdens toeristische vakanties van buitenlandse gasten

52.508*

Dagrecreatie
Vrijetijdsactiviteiten door Nederlanders (gemiddelde 2009-2013, per jaar)
Vrijetijdsactiviteiten door buitenlandse gasten (gemiddelde 2009-2013, per jaar)

88,2 miljoen
5,4 miljoen

Werkgelegenheid
Aantal banen in de vrijetijdssector

32.142
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De ondernemer:

onderzoek alles, transformeer en saneer
het kansloze, behoudt het goede en geef ruimte
(verblijfsrecreatieparadox).
In Overijssel is binnen de sector verblijfsrecreatie
het aanbod aan overnachtingsmogelijkheden
de afgelopen jaren veel harder gegroeid
dan de vraag. Na 2007 zijn er duizenden
overnachtingsplekken op ‘minicampings’
bijgekomen en is het aanbod van bed&breakfast
locaties en andere, kleinschalige logiesvormen
exponentieel gegroeid. Tegelijk is de vraag naar
toeristische kampeerplekken fors gedaald en
veranderd. De praktijk leert dat vraag en aanbod
niet goed op elkaar aansluiten.

Aan de andere kant zijn er ondernemers die wel kansen zien
voor innovatie en het aanbieden van nieuwe vormen van verblijf
en dagrecreatie. Die ondernemers hebben vaak ruimte nodig
om hun ideeën ten uitvoer te brengen. Deze twee ontwikkelingen vragen om een eigen beleid met bijpassende instrumenten.
In Noordoost Twente vindt nu onderzoek plaats naar deze
verblijfsrecreatieparadox. Om ongewenste ontwikkelingen te
voorkomen en om innovatie te stimuleren vragen wij de provincie om voor de hele provincie een gedegen onderzoek te doen
naar de staat van de verblijfsrecreatie. Via regelgeving en met
behulp van financiële stimuleringsmaatregelen kunnen transformatie– en functieveranderings-processen worden gestimuleerd.

Aan de ene kant zijn sommige bedrijven niet meer in staat om te
investeren in kwaliteit. De financiële middelen, het economisch
perspectief of visie ontbreken. Met als gevolg: stilstand, achteruitgang en verrommeling van het buitengebied.

Aantal verblijfsrecreatiebedrijven per regio

‘De Kop van Overijssel, ook bekend als het Land van Vollenhove,
ligt ingeklemd tussen de provincies Flevoland, Friesland
en Drenthe. Vanaf de middeleeuwen vond hier op grote
schaal vervening plaats. Mede door dit menselijke ingrijpen
ontstond er een uitgestrekt moerasgebied, dat sinds 2007 het
fraaie Nationaal Park Weerribben-Wieden vormt (bron: ‘de
Capitool’).’

Totaal

WaterReijk

IJsseldelta

Ov.
Vechtdal

Salland

Twente

Hanzesteden

Hotel

155

15

11

14

22

69

24

Pension / B&B

448

29

25

42

117

139

96

Bungalowpark

32

4

0

5

8

15

0

Camping

225

40

5

53

25

86

16

Minicamping

102

12

2

14

25

43

6

Groepsaccommodatie

117

14

3

18

22

53
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Bungalows &
appartement

361

30

1

42

113

161

14

37

5

13

0

2

2

15

1477

149

60

188

334

568

178

Anders
Totaal
Bron: Grontmij, 2014
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‘ Het Vechtdal ligt in het Noordoosten van Overijssel en
dankt zijn naam aan de gelijknamige rivier, die zich hier
glinsterend door een glooiend landschap slingert. De oudste
nederzettingen, waaronder Gramsbergen, Hardenberg, Ommen
en Dalfsen zijn langs deze rivier ontstaan. Het dal wordt verder
gekenmerkt door uitgestrekte bossen, weidegebieden en
sfeervolle boerderijdorpen (bron: ‘de Capitool’).’

De vrijetijdsmonitor:
over grenzen heenkijken, cross-overs,
onderwijs en onderzoek.
Ter ondersteuning van de vrijetijdseconomie en
het provinciale vrijetijdsbeleid is het van belang
om naast toerisme en recreatiegegevens deze aan
te vullen met nog ontbrekende feiten en kennis
over de uitgebreide vrijetijdssector.
Meer inzicht is nodig over de verschillende
relaties die bestaan tussen diverse deelsectoren
(gezondheid, zorg, natuur, recreatie, toerisme
etc.), effecten van innovatie en marketinginspanningen, het veranderend vrijetijdsgedrag
van bestaande en nieuwe doelgroepen evenals
de mate van effectiviteit van de inzet van social
media. Met het verder ontwikkelen van regionale
monitoren kan de relevantie en de ontwikkeling
van de vrijetijdseconomie voor heel Overijssel
worden bepaald.

In het perspectief van de human capital agenda is de vraag
relevant in hoeverre het aanbod op de arbeidsmarkt meegroeit
met de ontwikkeling van de sector. Essentieel daarbij is de rol
van de onderwijs- en kennisinstellingen. De kennis die deze
instellingen kunnen bieden draagt bij aan de verdere ontwikkeling
van goede cross-overs tussen vrijetijdsondernemers en andere
sectoren en vooral ook aan het continue proces van professionalisering binnen de vrijetijdseconomie. Wij vragen de provincie om
inspanningen op het gebied van kennis en onderzoek te blijven
ondersteunen en mee te werken aan de ontwikkeling van een
vrijetijdsmonitor door met ondernemers, branche- en koepelorganisaties, gemeenten en kennisinstellingen samen te werken
en hiervoor middelen, faciliteiten en capaciteit ter beschikking te
stellen.

Werkgelegenheid toerisme- en recreatiesector overzicht
regio’s Overijssel en andere regio’s in Nederland
2013

2013

WaterReijk

2.091

Overijssel

31.730

IJsseldelta

5.199

Veluwe en Veluwerand

26.520

Overijssels Vechtdal

3.688

Achterhoek

12.520

Salland

5.766

Gr, Fr en Drentse zandgronden

17.910

Twente

17.080

O-Brab, N-, M-Limburg, Rijk van Nijmegen

37.280

Hanzesteden

9.457

Zuid-Limburg

19.490

Overijssel

31.730

Zeeland

14.390

Nederland

500.210

Bron: LISA 2014
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‘’Twente beslaat de gehele oostelijke helft van Overijssel en ligt
min of meer ingeklemd tussen de rivieren de Regge en de Dinkel.
De inwoners leefden eeuwenlang betrekkelijk geïsoleerd van de
rest van Nederland. Pas na de opkomst van de textielnijverheid
werd Twente in de loop van de 19de eeuw langzaam maar zeker
ontsloten en raakte de streek uit haar isolement’’ (bron: ‘de
Capitool’).’

Op de kaart zetten
en houden:
een efficiënte en effectieve marketing
Het doel voor Overijssel is om de komende jaren
meer bezoekers uit het binnen- en buitenland
aan te trekken, meer shortbreak-consumenten
en meer klanten uit de zakelijke markt. Daarvoor
is het zaak dat er snel wordt ingespeeld op
veranderende trends en marktontwikkelingen.
Ondernemers, overheden, onderwijs- en
kennisinstellingen en terreinbeherende
organisaties: van iedereen wordt gevraagd om
actief mee te werken aan een goede marketing
van de typisch Overijsselse gebieden en thema’s.
Overijssel kent op dit moment twee regionale
bureaus voor toerisme.
Daarnaast zijn er veel organisaties en samenwerkingsverbanden actief op lokaal en subregionaal niveau. De versnippering
van marketingactiviteiten vraagt om stroomlijning en meer
coördinatie. Daarvoor is er ook een betere afstemming nodig
tussen initiatieven op het gebied van city- en regiomarketing.
Samenwerking (voor én achter de schermen en via een efficiënte marketingstructuur) is voor een krachtige profilering van

de Overijsselse merken een vereiste. Een samenvoeging van de
regionale bureaus voor toerisme in Overijssel ligt voor de hand.
Eén directie, één secretariaat, één sterke marketingafdeling die
de gebieden en thema’s goed op de kaart zet. En met de inzet
van smart-technology kunnen slimme marketing-arrangementen
een groot potentieel aan gasten en bezoekers bereiken.
De gastvrijheid van onweerstaanbare Overijsselse merken
verlangt eenheid in verscheidenheid in een heldere netwerkorganisatie. Dat brengt focus aan in de te leveren kwaliteit. Met als
resultaat een attractief en eigentijds productaanbod dat hoog
gewaardeerd wordt door onze gasten.
Wij vragen de provincie om bij te blijven dragen aan de structurele versterking van de marketingstructuur (één organisatie). De
regiomarketingactiviteiten voor de vijf Overijsselse regio’s moeten
worden gecontinueerd en de binding met het bedrijfsleven
versterkt. Samen moeten we er alles aan doen om de branding
van de regio’s te versterken. Met speciale aandacht voor evenementen die de marketing van stad en regio versterken en die
economische spin off realiseren.
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De provincie:
regisseur of stimulator?

De provincie Overijssel heeft de afgelopen
jaren een stimulerend en op innovatie en
professionalisering gericht beleid gevoerd.
Projecten als KITO, IOTO en PMPC dagen
ondernemers uit om te investeren in kwaliteit,
kennisontwikkeling, professionalisering en het
organiseren van cross-overs met partners buiten
de vrijetijdssector. TEGO is er op gericht om de
aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen te versterken. Het is
aan de toeristisch-recreatieve ondernemers zelf
om, samen met de brancheorganisaties , kansen
te benutten en durf te tonen.
De overheid creëert de randvoorwaarden waarbinnen ondernemers kunnen ondernemen. Regelgeving moet er op gericht
zijn dat de ondernemer flexibel en snel kan inspelen op veranderende marktontwikkelingen. Voor innovatief ondernemerschap
om te kunnen floreren moet er niet alleen voldoende ruimte

zijn om te experimenteren maar moeten er ook verbindingen
worden gelegd met samenwerkingsverbanden over de sectorale
grenzen heen. Daarbij kan ook gedacht worden aan het zoeken
van een verbinding met Brussel. Europese initiatieven en fondsen
kunnen daarbij op onderdelen ondersteunen.
Een goed natuur- en landschapsbeleid biedt kansen voor de
vrijetijdseconomie. Onduidelijk nog is hoe de decentralisering
van de regelgeving op het gebied van natuur uitpakt voor bestaande en toekomstige activiteiten van sommige toeristisch-recreatieve bedrijven. Voor ondernemers is het van essentieel
belang dat hun bestaanszekerheid niet wordt aangetast en dat
zij kunnen blijven investeren in een gezonde toekomst van hun
bedrijf. Van de provincie vragen wij om een integraal, bovenregionaal en multisectoraal beleid te (blijven) voeren waardoor
de ondernemer zich gestimuleerd weet om te innoveren en
de samenwerking te blijven zoeken, ook met partijen over de
sectorale grenzen heen. Het faciliteren van samenwerken in
netwerken tussen ondernemers, onderzoek- en kennisinstellingen, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en tussen
overheden onderling verlangt regie en verbindend vermogen.
Een flexibel ruimtelijk kader is daarbij van groot belang.

‘ Salland ligt in het westen van Overijssel en dankt zijn naam aan
Isala, de oude naam van de IJssel. Deze ruim 125 km lange zijtak
van de Rijn groeide in de late middeleeuwen tot een belangrijke
scheepvaartroute. Dankzij een gunstige ligging aan de IJssel
kon Hanzestad Deventer zich tot een machtige handelsstad
ontwikkelen. Na 1500 legde de bevolking zich vooral toe op de
landbouw en de veeteelt’ (bron: ‘de Capitool’).
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Een initiatief van:

