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Samenvatting 

De gemeente kan het ondernemersklimaat positief beïnvloeden. Op welke manier dat kan 
vormt de inhoud van dit Economisch Actieplan. Het schetst de rol en inzet van de 
gemeente om in samenwerking met ondernemers een bloeiend ondernemersklimaat en 
bedrijvigheid te stimuleren, passend bij de mogelijkheden van De Wolden. Hiermee wil 
de gemeente een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de lokale economie en 
werkgelegenheid.  
 
Het plan borduurt voort op de koers in het Economisch Actieplan uit 2013. Wijziging is 
dat nu ook de sector toerisme en recreatie deel uitmaakt van het plan.  
 
Het plan richt zich op:  
- Stimuleren van bedrijvigheid 
- Bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat 
- Onderhouden van een goede relatie met het bedrijfsleven 
 
Om deze doelstellingen na te streven zijn in het actieplan algemene speerpunten 
benoemd voor de onderwerpen ‘dienstverlening’, ‘regelgeving en beleid’ en 
‘netwerkbeheer en promotie’. Daarnaast zijn er specifieke speerpunten benoemd voor de 
sectoren: detailhandel, agrarische sector en de sector toerisme en recreatie. Om het 
ambitieniveau met betrekking tot deze laatste sector te duiden is aangegeven dat we 
samen met de vrijetijdssector blijven streven naar groei van de bestedingen boven het 
Drents gemiddelde. 
 
Dienstverlening en netwerkbeheer 
In het kader van het speerpunt dienstverlening wordt het hebben van één 
contactpersoon voor ondernemers gecontinueerd: de bedrijvencontactfunctionaris. Deze 
functionaris is tevens de spil in het aanjagen van ondernemersnetwerken en 
onderhouden van contacten met deze netwerken. Verder wordt er een periodiek overleg 
ingevoerd met vertegenwoordiging van diverse vakdisciplines. Tijdens dit overleg worden 
ondernemerskwesties besproken en afspraken gemaakt om te zorgen voor soepel 
lopende procedures.  
 
Regelgeving 
Het actieplan benut de komst 
van de Omgevingswet voor 
meerdere acties. Zo is het de 
bedoeling met deze wet te 
komen tot snellere 
besluitvorming, vermindering 
van regels en het doorvoeren 
van het ‘ja-mits’-principe.  
 
Verder is er aandacht voor het 
beleid voor Vrijkomende 
Agrarische Bebouwing (VAB) en 
voor ‘blurring’. Met blurring 
wordt gedoeld op het vervagen 
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van traditionele grenzen of scheidslijnen die door ambacht, verdienmodellen, beleid en 
regelgeving zijn ontstaan. 
 
Dorpscentra en detailhandel 
Het actieplan handhaaft het uitgangspunt dat de bestaande winkelgebieden de 
vestigingsplaatsen zijn voor nieuwe winkels. In de centrumplannen voor de Wijk, Ruinen 
en Zuidwolde wordt gewerkt aan verdichting en centralisatie van de detailhandel en 
overige centrumfuncties. En bij langdurige leegstand is er ruimte voor andere 
bestemmingen dan winkels. 
 
Agrarische sector 
Het speerpunt voor de agrarische sector richt zich op innovatie en bedrijfsontwikkeling. 
Dit door de aansluiting bij het innovatiecluster Agri & Food van de Regio Zwolle en de 
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe voort te zetten. Zo kunnen ondernemers 
participeren in innovatieve projecten en ondersteund worden met kennis en advies. 
 
Toerisme en recreatie 
Om toerisme en recreatie te versterken, stimuleert de gemeente de ontwikkeling van een 
vitaal en spraakmakend aanbod (dag- en verblijfsrecreatie, routes, evenementen et 
cetera) en jaagt dit op onderdelen aan. De gemeente ondersteunt de toeristische 
ondernemersvereniging die de regiopromotie verzorgt. Het Woldens aanbod wordt 
daarbij voor het voetlicht gebracht als onderdeel van het merk Drenthe. Aansluitend 
hierop maakt de gemeente zich sterk voor een meer gezamenlijke aanpak voor promotie 
en productontwikkeling van het vrijetijdsaanbod in heel Drenthe ( ook wel ‘destination 
branding’). 
 
Het Economisch Actieplan is tot stand gekomen met inbreng van ondernemers, inwoners 
en ondernemersorganisaties. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en is 
overlegd met betrokkenen.  
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1 Inleiding 

De Wolden is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente en wil dit verder uitbouwen. 
Een levendig lokaal bedrijfsleven is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Dat zorgt niet 
alleen voor de aanwezigheid van voorzieningen, zoals het winkelaanbod, maar biedt ook 
werkgelegenheid en zorgt voor dynamiek. Kortom, de leefbaarheid van de gemeente is 
gediend met een florerend bedrijfsleven in de breedste zin van het woord.  
 
Hoe bloeit het bedrijfsleven in een gemeente?  
We zijn in de eerste plaats afhankelijk van natuurlijke en historische factoren. Zo is onze 
gemeente van oudsher een sterk landbouwgebied. Daarnaast is onze gemeente dankzij 
de nabijheid van goede verbindingen per auto prima bereikbaar en is de gemeente qua 
ligging uitstekend gepositioneerd ten opzichte van de economische ‘Regio Zwolle’. Deze 
ligging levert een belangrijk bijdrage aan verdere economische ontwikkeling. Op basis 
van deze gegeven factoren kunnen ondernemers zelf en in samenwerking met de 
gemeente veel doen om het ondernemersklimaat positief te beïnvloeden.  
 
Op welke manier dat kan, vormt de inhoud van dit Economisch Actieplan. Dit actieplan 
schetst de rol en de inzet van de gemeente om in samenwerking met ondernemers bij te 
dragen aan een bloeiend ondernemersklimaat, passend bij de mogelijkheden van De 
Wolden.  
 
We hebben in de periode sinds het vorige Economisch Actieplan (uit 2013) veel bereikt. 
De samenwerking met ondernemers is geïntensiveerd en de netwerken zijn uitgebreid. 
De bedrijvigheid is na de economische crisisjaren weer toegenomen. Dankzij een 
hoogwaardige glasvezelvoorziening is De Wolden straks klaar voor nog meer 
economische activiteit binnen de gemeente. Ook onze regelgeving draagt bij aan 
bedrijvigheid en vernieuwing. Zo bouwen we verder aan ons positieve imago van een 
ondernemende gemeente. 

 

 

 

In dit Economisch Actieplan 2018-2022 hebben we gekozen voor een enigszins 
gewijzigde opzet in vergelijking met het plan uit 2013. De belangrijkste wijziging is dat 
nu ook toerisme en recreatie deel uitmaken van het plan. Er komt dus geen nieuw 
beleidsplan voor recreatie en toerisme. De reden ligt voor de hand: in feite vormt 
toerisme en recreatie één van de economische sectoren in onze lokale economie. Voor 
een belangrijk deel spelen hier dezelfde aspecten en thema’s een rol als bij andere 
sectoren.  

Deze nieuwe versie van het Economisch Actieplan is bedoeld als actualisering. Cijfers en 
ontwikkelingen sinds 2013 zijn meegenomen en verwerkt in dit vernieuwde Economisch 
Actieplan 2018-2022. Daarnaast heeft de gemeenteraad begin 2017 twee 
dialoogbijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd. De ene had tot doel het 
Economisch actieplan 2013 te evalueren, de andere de evaluatie van het toeristisch 
beleidsplan, eveneens uit 2013. Deze bijeenkomsten vormden de input voor het 

‘De Wolden heeft in de provincie Drenthe de meeste 
inschrijvingen per hoofd van de bevolking in de Kamer van 

koophandel.’ 



 

5 
 

raadsdebat in april 2017. De 
uitkomsten hiervan hebben 
geleid tot de actualisatie van 
het actieplan, nu dus zoals 
gezegd inclusief de 
toeristische sector. 

Al met al bevat ook het 
Economisch Actieplan 2013 
nog steeds actuele 
informatie. Dat geldt zeker 
ten aanzien van de 
hoofdlijnen in het plan. We 
resumeren nog even de 
doelstellingen: 

‐ Stimuleren van bedrijvigheid 
‐ Bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat 
‐ Onderhouden van een goede relatie met het bedrijfsleven 

De doelstelling van het Beleidsplan Recreatie en Toerisme (2013) sluit hier op aan. Om 
het ambitieniveau te duiden is in dit beleidsplan aangegeven dat we samen met de 
vrijetijdssector streven naar groei van de bestedingen boven het Drents gemiddelde. Ook 
deze ambitie willen we voor de komende periode voortzetten.  

Om voor de komende jaren de doelstellingen na te streven heeft de gemeente in 
samenspraak met ondernemers een scala aan actiepunten benoemd. Die worden in dit 
plan op hoofdlijnen benoemd. Jaarlijks maken we samen met het Ondernemersplatform 
de balans op en specificeren de actiepunten voor het komend jaar in een 
uitvoeringsagenda. We beschouwen het plan als een levend document, waarin al naar 
gelang de omstandigheden nieuwe accenten gelegd kunnen worden 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 schetsen we kort het economisch profiel van onze gemeente en gaan we 
in op actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de lokale economie. Dit hoofdstuk 
bevat onder meer een overzicht van de economische cijfers. Vervolgens schetsen we de 
rol die gemeentelijke overheden kunnen vervullen om de lokale economie te stimuleren 
(hoofdstuk 3). Wat is hun instrumentarium?  
 
In hoofdstuk 4 schetsen we de speerpunten van ons economisch beleid. Dit hoofdstuk 
vormt het feitelijke actieplan en sluit aan op de Visie Dienstverlening De Wolden 2016-
2020. In hoofdstuk 5 ten slotte gaan we in op de uitvoering en monitoring van dit 
actieplan. 

Dit actieplan vervangt het Economisch Actieplan De Wolden (2013) en het Beleidsplan 
Recreatie en Toerisme De Wolden 2013-2017 (2013). 
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2 Profiel, trends en ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk noemen we de ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op de lokale 
economie. We beginnen met een korte schets van het sociaal economisch profiel van de 
gemeente (een actualisatie van de gegevens uit het rapport uit 2013) en een terugblik op 
de lokale economie sinds het vorige plan. Vervolgens gaan we in op (inter)nationale 
trends en lokale en regionale trends in de provincie Drenthe.  

2.1 Sociaal economisch profiel De Wolden 

De Wolden heeft een gunstige ligging ten aanzien van auto(snel)wegen (A28, A37, A32, 
N48 en N375). De gemeente bestaat uit een groot buitengebied met grotere en kleinere 
kernen. Het landgebruik is overwegend agrarisch (80%). Behalve landbouw, is er ruimte 
voor natuur en recreatieve functies. De grotere kernen hebben een breed 
voorzieningenaanbod (winkels, horeca, basisscholen, sportaccommodaties). Voor 
voorzieningen die boven dit basisniveau uitgaan (bijv. voortgezet onderwijs, theater, 
etc.) zijn inwoners aangewezen op de grotere kernen in buurgemeenten Hoogeveen en 
Meppel.  

 

Specifiek voor de vrijetijdseconomie geldt dat het Dwingelderveld, Reestdal, Boswachterij 
Ruinen en de typisch Drentse dorpen belangrijke toeristische trekpleisters zijn. Verder is 
de gemeente gelegen in een regio met trekkers als de nationale parken Drents Friese 
Wold en Wieden-Weerribben met Giethoorn en op een wat grotere afstand iconen als 
Wildlands en historische steden als Zwolle en Groningen.  

De economische bedrijvigheid concentreert zich van oudsher in de landbouw. Het aantal 
banen in deze sector is veel hoger dan het landelijk gemiddelde (ruim 15% in De 
Wolden, tegenover ruim 2,5% landelijk). Ook de sector handel is iets groter dan het 
landelijk gemiddelde; de overige zijn kleiner: 
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Banen naar sector1 (2016) 
 Industrie Landbouw Handel  Collectieve 

dienstverlening 
Zakelijke 

dienstverlening 
De Wolden 12,9% 15,2% 19,5% 22,6% 26,2% 
Nederland 15,9% 2,6% 17,9% 29,9% 31,3% 
bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

Het aantal gevestigde bedrijven en de werkgelegenheid binnen de gemeente vertoont 
weer een stijgende lijn. Dit vormt een indicatie voor bedrijvigheid en duidt op groei van 
de lokale economie:  

Vestigingen en werkplaatsen 2013 - 2016 
 2013 2014 2015 2016 
Vestigingen 2.508 2.492 2.540 2.570 
Werkplaatsen 7.722 7.620 7.707 7.897 
bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

Opvallend is het hoge aantal ZZP-ers in De Wolden (deze maken onderdeel uit van het 
aantal ‘bedrijfsvestigingen’) in vergelijking met het landelijk gemiddelde: 

% ZZP-ers ten opzichte van aantal banen 
De Wolden 37,6% 
Nederland 11,3% 
bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

De beroepsbevolking van De Wolden is (fors) groter dan het aantal werkplaatsen binnen 
de gemeente. Dat betekent dat veel inwoners elders werken. Omgekeerd is ook waar, 
binnen de gemeentegrenzen werken eveneens mensen van buiten De Wolden. 

De Wolden kent al jaren een lagere werkloosheid dan het landelijk gemiddelde. Ook nu 
de conjunctuur is verbeterd (sinds het vorige actieplan) is die tendens gehandhaafd: 

Werkloosheid in percentage van de beroepsbevolking 
 2014 2015 2016 
De Wolden 5,9% 5,4% 4,6% 
Nederland 7,5% 7% 6,1% 
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

Ook de sector toerisme en recreatie is van belang voor de economische bedrijvigheid in 
De Wolden. Het percentage banen in deze sector ten opzichte van het totaal is groter dan 
gemiddeld (in 2015 ruim 13,8 % in De Wolden, tegenover 5,4% landelijk en 10,2% in 
Drenthe). Verder is de werkgelegenheid in de Woldense vrijetijdssector toegenomen in 
de periode 2013 – 2015. Deze toename lag boven het Drentse gemiddelde.  

Werkgelegenheid direct en indirect in toerisme en recreatie in % van het totaal en aantal werkzame personen  
 2013 2015 
De Wolden 9,6 % (590) 13,8% (833) 
Drenthe 8,9% (16.140)  10,2% (17.874) 
Bron: Briene et al (2014 en 2016) - De economische betekenis van recreatie en toerisme voor Drenthe  

Ook de bestedingen in deze branche zijn in 2015 ten opzichte van 2013 toegenomen, 
procentueel meer dan het Drentse gemiddelde: 

Bestedingen aan dagtochten en vakanties 
 2013 2015 
De Wolden 33 miljoen euro 50 miljoen euro 
Drenthe 922 miljoen euro 1.068 miljoen euro 
Bron: Briene et al (2014 en 2016) - De economische betekenis van recreatie en toerisme voor Drenthe  
                                          
1 Het is niet mogelijk de sector toerisme en recreatie op basis van deze bron apart uit te lichten. Zie verderop in 
deze paragraaf. 
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De bevolkingsopbouw van De Wolden kenmerkt zich door toenemende vergrijzing. 
Onderstaande tabel laat zien dat het percentage inwoners van 75 jaar en ouder tussen 
nu en 2030 groeit van 10% naar 17%. 

Ontwikkeling bevolking De Wolden tot 2030  
 2015 2020 2025 2030 
0-15 jaar 16% 14% 13% 13% 
15-34 jaar 19% 19% 17% 16% 
35-54 jaar 28% 25% 23% 21% 
55-74 jaar 27% 30% 32% 33% 
75 jaar en ouder 10% 11% 14% 17% 
Inwoners totaal 23.660 23.535 23.150 22.650 
Aantal huishoudens 9.735 10.160 10.435 10.525 
Bron: Provincie Drenthe (2015) 

Door vergrijzing neemt de beroepsbevolking af. Gemiddeld is de bevolking van De 
Wolden ouder dan de bevolking in de rest Nederland en de rest van Drenthe. Het 
opleidingsniveau in De Wolden wijkt ook enigszins af van het landelijk gemiddelde. Het 
aantal laagopgeleiden is hoger dan in Nederland als geheel. Voor vraag en aanbod op de 
lokale arbeidsmarkt vormt dit doorgaans geen probleem, gezien het karakter van de 
werkgelegenheid.  

Al met al ontwikkelt de lokale economie zich, gegeven de kenmerken, in positieve zin. In 
de afgelopen jaren zijn bedrijven en banen behouden gebleven. We zien nu een groei van 
het aantal banen en daling van het werkloosheidspercentage. 

 

 

2.2 Beleid afgelopen jaren 

Dat ook De Wolden in de vorm van toenemende bedrijvigheid geprofiteerd heeft van het 
economisch herstel, is mede te danken aan het economisch beleid van de gemeente in 
de afgelopen periode. Een aantal randvoorwaarden heeft gunstig gewerkt: 

‐ Verruiming regelgeving, zoals verruiming van de winkeltijdenwet, welstandsvrij 
bouwen en het beleid Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-beleid; dit maakt het 
mogelijk dat andersoortige bedrijven zich kunnen vestigen in de vrijkomende 
boerderijen).  

‐ Aandacht voor dienstverlening: toename van het aantal digitale producten en de 
introductie van een balievergunning voor inwoners (‘bouwvergunning binnen een half 
uur’). 

‐ Fysieke en digitale bereikbaarheid: de gemeente heeft fors geïnvesteerd in 
aantrekkelijke en toegankelijke centrumgebieden en in de aanleg van snel internet 
door het inwonersinitiatief ‘Glasvezel De Wolden’.  

‐ Intensievere netwerkvorming. In dit opzicht zijn te noemen: de samenwerking met 
het ondernemersplatform, het onderhouden van de overige netwerken (bijvoorbeeld 
met CH de Wolden) en het participeren in nieuwe netwerken, zoals Regio Zwolle, 
gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe en de initiatieven voor een netwerk voor ZZP-ers 
en een netwerk voor vrouwelijke ondernemers. 

‐ Versterken vrijetijdssector: voor de verblijfsrecreatie zijn de planologische 
ontwikkelmogelijkheden verruimd. Er is geïnvesteerd in recreatieve routes en paden 
en de ontwikkeling van evenementen. En verder is samen met de ondernemers een 
koers uitgezet voor regiomarketing. Hiervoor is succesvol samengewerkt met 

‘De lokale economie ontwikkelt 
zich in positieve zin’ 
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buurgemeenten in Drenthe en Overijssel, Recreatieschap en Marketing Drenthe. En 
tot slot is de regeling LEADER Zuidwest Drenthe van start gegaan om de 
vrijetijdseconomie te stimuleren.  
 

2.3 Ontwikkelingen van invloed op de lokale economie 

Diverse (inter)nationale ontwikkelingen zijn in de nabije toekomst van invloed op het 
lokale economische klimaat. We noemen er enkele. 

Vergrijzing 
Het aantal ouderen neemt in Nederland nog steeds toe. In 2017 is 39% van de bevolking 
vijftig jaar of ouder. Het aantal werkenden neemt verhoudingsgewijs af ten opzichte van 
de 65-plussers. Dat betekent in macro-economisch perspectief dat werkenden een groter 
deel van de kosten van algemene voorzieningen voor hun rekening krijgen. Tegelijkertijd 
vormen 65-plussers een groep van wie een deel relatief veel te besteden heeft.  

Tegelijkertijd biedt de vergrijzing nieuwe werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de recreatieve 
sector, doordat ouderen over veel vrije tijd beschikken. Het belangrijkste effect is echter 
de toenemende zorgvraag. Deze vraag zal zich ook in De Wolden manifesteren. Zie ook 
tabel ‘Ontwikkeling bevolking De Wolden tot 2030’ in paragraaf 2.1.  

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ondernemen met oog voor de sociale 
en ecologische kanten van het economisch handelen.  

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, houden rekening met de 
maatschappelijke effecten van hun activiteiten. Dat geldt voor alle bedrijfsprocessen: 
inkoop, productie, verkoop, onderhoud, personeelsmanagement en communicatie. 
Daarom is MVO geen project, maar een integrale visie op de kernactiviteiten van een 
bedrijf.Van grote bedrijven, maar ook van MKB-bedrijven wordt steeds meer verwacht 
dat ze zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, in een bredere 
zin dan alleen winst of werkgelegenheid. 

Het ‘Actieplan Klimaat en Energie De Wolden 2017-2021’ besteedt aandacht aan 
duurzaamheid. In het plan staat dat de gemeente een energieregisseur aanstelt; een 
schakel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente die vraag en aanbod bij elkaar 
brengt. Daarnaast is er 
aandacht voor de 
energietransitie op lokaal 
niveau: van fossiele 
brandstoffen naar 
hernieuwbare energie.  

Het Actieplan Klimaat en 
Energie is geen 
dichtgetimmerd plan maar 
stimuleert een proces met 
inwoners en ondernemers. 
Een ontwikkeling waarin de 
gemeente, indien nodig, het 
voortouw neemt om 
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initiatieven van de grond te krijgen.  

Arbeidsmarkt 
De werkgelegenheid en het aantal werkenden nemen weer toe nu de economische 
conjunctuur een opgaande lijn vertoont.  

De Wolden kent in vergelijking met het landelijke gemiddelde een bovengemiddeld aantal 
zzp-ers. Dit hoge aantal zzp-ers laat zien dat bewoners van De Wolden over een 
ondernemende geest beschikken. Anderzijds is deze vorm van ondernemerschap soms 
ook uit de nood geboren. Zzp-ers onderscheiden zich in een aantal zaken van 
werknemers: 

‐ Hun inkomsten zijn vaak sterker conjunctuurgevoelig (alhoewel het gemiddelde 
inkomen van zzp-ers in De Wolden in 2013 het hoogste van de provincie Drenthe 
was). 

‐ Ze beschikken gemiddeld over minder sociale zekerheden. 
‐ Het kan voor hen moeilijker zijn een eigen woning te verwerven (omdat ze moeilijker 

een hypotheek krijgen). 

Omdat zzp-ers een grote groep vormen hebben deze kenmerken mogelijk (op langere 
termijn) impact op de lokale economie en leefbaarheid van De Wolden. 

Strategische ligging aan auto(snel)wegen 
De Wolden heeft een gunstige ligging ten aanzien van auto(snel)wegen. Het belang van 
de A28 als corridor voor internationaal goederenvervoer richting Noord-Nederland, 
Duitsland en Scandinavië neemt toe wanneer in 2023 de B402 (E233) tussen de A37 
grensovergang en Cloppenburg wordt verbreed. Daarmee ontstaat reistijdwinst op het 
traject tussen de Nederlandse grens en Bremen.  

Gelet op deze ontwikkeling is een opwaardering van de A28 tussen het Knooppunt 
Lankhorst en Klaverblad Hoogeveen wenselijk (van twee- naar driebaansweg) om ook in 
de toekomst doorstroming en bereikbaarheid te garanderen.  

E-commerce  
Bij e-commerce vindt de transactie elektronisch plaats. De klant koopt niet in een winkel, 
maar online. Deze manier van kopen is uiteraard van grote invloed op de traditionele 
wijze van kopen in een winkel. De ene vorm van handel gaat ten koste van de andere. 
Onlineverkoop neemt nog 
steeds toe en dat betekent 
dat fysieke winkels, die vaak 
extra kosten hebben, 
toenemend onder druk 
staan.  

Dit kan ingrijpende gevolgen 
hebben voor de ruimte in 
steden en dorpen (afname 
winkelbestand). In breder 
economisch perspectief 
gezien leidt onlineverkoop 
ook tot nieuwe 
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werkgelegenheid en nieuwe bedrijfsvestigingen.  

Algemeen is de verwachting dat e-commerce verder gaat toenemen en dat de omvang 
van webwinkels gaat toenemen (kleine webwinkels komen onder druk te staan). 
Inwonersinitiatief Glasvezel De Wolden creëert een gunstig klimaat voor e-commerce met 
de aanleg van hoogwaardig internet via het glasvezelnetwerk.  

Agrarische sector 
De agrarische bedrijven in De Wolden zijn voor het grootste deel melkveehouderijen, 
namelijk 319. Daarnaast heeft De Wolden 58 bedrijven met akkerbouwgewassen, 15 
bedrijven met tuinbouw in volle grond of onder glas en 42 bedrijven met hokdieren (met 
name varkens en kippen). In totaal telde het Centraal Bureau voor de Statistiek 376 
bedrijven in 2016. Drentse bedrijven zijn relatief groot en extensief, vergeleken met het 
Nederlands gemiddelde.  

De agrarische sector produceert voor een mondiale markt. De Nederlandse boeren 
hebben daar een zeer sterke positie. Er spelen momenteel diverse ontwikkelingen:  

Nederlandse producten worden gewaardeerd om hun hoge kwaliteit. Om concurrerend te 
blijven richt de sector zich doorlopend op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technieken. Deze ontwikkelingen gaan heel snel, bijvoorbeeld in de fokkerij, 
plantenveredeling, veevoeding, diergezondheid, gewasbescherming, stallenbouw, 
grondbewerking, registratie en monitoring van bedrijfsprocessen etc. 

Het produceren voor een mondiale markt kent ook nadelen. Consumenten kunnen 
vervreemd raken van hun voedsel. Als reactie hierop zie je een toenemende interesse in 
lokaal en ambachtelijk geproduceerd voedsel. Vooralsnog heeft lokaal voedsel een klein 
marktaandeel, maar dat aandeel gaat zeker groeien. 

Landbouwproductie vindt vooral plaats op kapitaalintensieve familiebedrijven. 
Bedrijfsoverdracht gebeurt bijna uitsluitend in familieverband. In Nederland en ook in 
Drenthe heeft een deel van de bedrijven geen opvolger. Van de Drentse 
melkveebedrijven heeft 63% wel een opvolger (provincie Drenthe, 2016). Het ontbreken 
van een bedrijfsopvolger kan meerdere oorzaken hebben: er zijn geen kinderen die het 
bedrijf willen overnemen, het bedrijf biedt onvoldoende toekomst/inkomen voor een 
volgende generatie of het bedrijf is heel groot en overname is niet te financieren.  

De afgelopen decennia 
kenmerken zich door een 
gestage schaalvergroting van 
bedrijven en afname van het 
aantal bedrijven. Dat is 
grotendeels een soepel 
proces. In de grondgebonden 
landbouw komt het zeer 
zelden tot een faillissement. 
Als een bedrijf geen opvolger 
heeft dan verkoopt men vee, 
grond en gebouwen aan 
andere agrarische bedrijven. 
Hoewel het aantal bedrijven 
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afneemt, blijft de productiecapaciteit op peil. 

Duurzaam produceren is essentieel, want grondgebonden landbouw vindt plaats in een 
natuurlijke omgeving. Het is een uitdaging om een goede productie te behalen met zo 
min mogelijk verlies van grondstoffen en gebruik van energie. Een goede bodem-, water- 
en luchtkwaliteit is voor de grondgebonden landbouw en een leefbaar platteland een 
voorwaarde. In de veehouderij is dierenwelzijn zeer belangrijk en een onderwerp dat 
soms tot scherpte discussies leidt. Ook is het belangrijk de bodem, het grond- en 
oppervlaktewater en de lucht niet te belasten.  

Tenslotte is de gezondheid van omwonenden en het boerengezin zelf vanzelfsprekend 
van belang. Met behulp van verbeterde technieken en methodes wordt de 
voedselproductie steeds duurzamer.  

Toerisme en recreatie 
Toeristische ondernemers in het algemeen en dus ook in De Wolden hebben met een 
aantal trends en ontwikkelingen te maken. 

De vrijetijdseconomie profiteert momenteel van de gunstige economische ontwikkelingen 
en de groei van buitenlandse toeristen (met name Vlamingen en Duitsers). De 
populairste regio’s (kustgebieden) profiteren het meest. Buiten deze regio’s is er sprake 
van flinke concurrentie, vooral op de markt voor het binnenlands toerisme.  

Verder neemt de concurrentie toe door de opkomst van branchevreemde spelers zoals 
online boeking- en reserveringsplatforms. Zo biedt Airbnb niet meer alleen 
accommodaties, maar ook excursie- en restaurantboekingen ter plekke. Naar 
verwachting zullen recreatieketens intensiever gaan samenwerken of fuseren, om zo een 
blok te vormen tegen deze ‘gamechangers’.  

Daarnaast integreren verblijfs- en dagrecreatie en horeca steeds meer. Aanbieders van 
verblijfsaccommodaties worden bijvoorbeeld ook touroperator of investeren in 
bedrijfsverbreding met dagrecreatie voorzieningen. Dit alles om meer beleving te creëren 
(ook voor bezoekers uit de regio) en om de verblijfsduur te verlengen. Er blijft ruimte in 
de markt voor kleinschalige initiatieven die authenticiteit en vakmanschap combineren.  

De vraag naar kamperen daalt al jaren. Campings worden getransformeerd naar nieuwe 
bungalowparken of tussenvormen (kampeerplaatsen met luxe ‘glamping’ tenten of 
andere verhuureenheden). 
Verder is er behoefte aan 
meer camperplaatsen door 
de structurele groei van het 
aantal campers in Nederland. 
De verwachting is dat het 
aantal campers gaat 
verdubbelen de komende 
jaren.  

‘Destination branding’ 
Samenwerking tussen 
ondernemers onderling en 
overheden blijft van groot 
belang. Om als bestemming 
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concurrerend te zijn moeten partijen 
elkaar in de marketing en 
productontwikkeling zoveel mogelijk 
versterken richting één doel. Dit gaat 
verder dan een campagne die een 
aantrekkelijk ‘promotiesausje’ over 
het bestaande aanbod giet (Honig en 
Huitema 2016). Consumenten 
ervaren snel de werkelijkheid onder 
een ‘sausje’ met het risico dat ze zich 
teleurgesteld afwenden omdat het 
aanbod toch minder bruisend bleek.  
 
Wat nodig is, is dat partijen samen 
meer eenduidige keuze maken over de positionering van de regio en ontwikkeling van 
het vrijetijdsaanbod. De methodische aanpak daarvoor heet ook wel ‘destination 
branding’. Partijen stellen daarbij allereerst een onderscheidend profiel vast, gebaseerd 
op de identiteit en kwaliteiten van het gebied. Vervolgens moet een keuze gemaakt 
worden over de meest kansrijke doelgroepen en de plek in de markt die het gebied wil 
opeisen. Dan moet geïnventariseerd worden welke productverbetering in de regio nodig 
is om die doelgroepen te bereiken en de belofte ter plekke waar te kunnen maken. Deze 
keuzes en inventarisatie vormen samen de ingrediënten van een kompas voor zowel de 
regiomarketing, als voor productontwikkeling, inrichting van delen van de openbare 
ruimte, evenementen etc. Deze methodische aanpak vraagt om een lange adem en om 
regie vanwege de vele partijen, die een rol spelen in de uitvoering. 
 
Urgentie voor bezoek creëren  
Om als gebied concurrerend te zijn is het aan te bevelen ‘destination branding’ te 
combineren met het streven naar meer ‘urgentie voor een bezoek aan de regio’. Dit is 
nodig vanwege de toegenomen invloed van internet en nieuwe media. Potentiele 
bezoekers kunnen via de digitale snelweg en sociale media elke plek in Nederland vinden. 
De uitgebreide en toegankelijke keuze maakt mensen minder honkvast. Dit lijkt 
positiever dan het is, aldus Honig en Huitema (2016): “In de praktijk betekent het dat 
bezoekers sterk uitgaan van het IETS-ERGENS-NU. Als er al een positieve associatie is 
met IETS-ERGENS, dan is het belangrijker dan ooit dat er ook urgentie is dat IETS-
ERGENS te bezoeken.” Bij bestemmingen met een goed imago (bijvoorbeeld door de 
aanwezigheid van rust, ruimte en een groene omgeving) maar zonder voldoende 
urgentie (NU) blijft dat bezoek sneller uit. “Vergelijk dit met jongeren die weliswaar 
positief denken over de grootouders, maar ze evengoed nauwelijks bezoeken. Behalve 
misschien op hun verjaardag. De urgentie ontbreekt….” 

Urgentie creëren kan bijvoorbeeld met een theatervoorstelling als het Pauperparadijs of 
met actualiteit. Bijvoorbeeld ‘bekende Nederlander opent bijzondere camping in Drenthe’. 
Met andere woorden: een aanbod waar veel belangstelling voor is, dat schaars is en/of in 
tijd en plaats begrensd is. 

Vitalisering vakantieparken 
En de laatste ontwikkeling die van belang is speelt zich af in de verblijfsrecreatie. In heel 
Nederland en ook in Drenthe en De Wolden komen uitgeponde, verouderde parken voor. 
Bij de eigenaren van de verblijven op deze parken, al dan niet verenigd, is er te weinig 
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gemeenschappelijk belang en overeenstemming om te investeren in de recreatieve 
kwaliteit. Ook hebben dit soort parken doorgaans amper centrale voorzieningen, terwijl 
de consument daar juist meer om vraagt. De parken zijn in de loop der jaren ongeschikt 
geworden voor recreatieve verhuur. Eigenaren zoeken naar een ander gebruik dat nog 
wel geld oplevert, zoals huisvestiging van arbeidsmigranten en langdurige verhuur, 
hetgeen leidt tot (onrechtmatige) permanente bewoning. Permanente bewoning is vanuit 
recreatief belang ongewenst. Vakantiehuisjes die bewoond worden zijn niet meer 
beschikbaar voor recreatie. Daarbij neemt de totale recreatieve waarde van de parken 
waar een deel van de vakantiewoningen permanent wordt bewoond, af doordat het park 
de uitstraling krijgt van een woonwijk. 

Ook bij niet uitgeponde parken komen helaas problemen voor. De grond van 
verblijfsrecreatieve bedrijven is bijvoorbeeld afbetaald door eerdere generaties; de 
financieringsdruk en de noodzaak te blijven vernieuwen is daardoor relatief laag. Het 
gevolg is dat recreatiebedrijven die geen toekomstperspectief hebben en de aansluiting 
met de consument verliezen, ondanks een slechte exploitatie lang in leven kunnen 
blijven en onderdeel blijven uitmaken van het aanbod (Pietersma 2012). Dit soort 
bedrijven ondermijnen een goed imago van gebied als vakantiebestemming.  
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3 Rol van de gemeente 

De gemeente heeft geen directe, wettelijk geregelde invloed op bedrijfsvestiging en 
werkgelegenheid. Ondernemen en daarmee ook het vestigen van een onderneming is 
een particuliere zaak. Tegelijkertijd hebben ondernemers op tal van punten wel te maken 
met de overheid. Een gemeente kan op die punten wel indirect het ondernemersklimaat 
beïnvloeden. We noemen hieronder een paar van de factoren en geven tegelijkertijd aan 
wat De Wolden ten aanzien daarvan heeft geregeld of georganiseerd. 

3.1 Dienstverlening 

Inwoners zijn voor tal van zaken en 
producten afhankelijk van de 
gemeente. Ze hebben een paspoort 
nodig, een omgevingsvergunning of 
ze willen informatie over subsidie op 
een duurzaamheidsinvestering. Dit 
geldt ook voor ondernemers. Vaak 
hebben bedrijven specialistische 
vragen of krijgen te maken met 
ingewikkelde procedures. Hier is het 
leveren van maatwerk in de 
dienstverlening van groot belang.  

Ondernemers hebben ook 
eenvoudige vragen. Het 
doorontwikkelen van de digitale 
dienstverlening kan bijdragen aan het automatisch en snel afhandelen van standaard, 
eenvoudige vragen.  

Ook wil een gemeente graag goede contacten onderhouden met bedrijven, die immers 
voor werkgelegenheid zorgen. Om die reden wordt er vaak gewerkt met een eigen 
contactpersoon voor bedrijven; een bedrijvencontactfunctionaris. 

In De Wolden vindt de afhandeling van de klantcontacten, waaronder aanvragen van 
ondernemers, plaats in samenspel met partners, zoals de Regionale Uitvoeringsdienst 
(RUD) Drenthe. Vanuit de behoefte van ondernemers wordt een periodiek overleg 
georganiseerd, vanuit diverse disciplines. Tijdens dit overleg wordt besproken hoe de 
ondernemer wordt geadviseerd over en begeleid bij het realiseren van zijn initiatieven. 
De bedrijvencontactfunctionaris vervult hierbij een ‘linking pin’, zodat initiatieven worden 
ingebracht.  

Centraal in alle klantencontacten en ook in de doorontwikkeling daarvan staat de Visie 
Dienstverlening De Wolden (2016). Daarin staat dat De Wolden als ambitie heeft dat 
onze klanten onze gemeente bovengemiddeld waarderen voor onze dienstverlening door 
ons vertrouwen, ons maatwerk en de eenvoud.  

De Wolden participeert in het Werkgeversservicepunt (WSP) Drenthe. Dit loket 
ondersteunt ondernemers met arbeid gerelateerde vraagstukken en met vragen over 
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subsidies. Ook helpt het WSP bij het maken van de match met werknemers, onder 
andere in het kader van de Participatiewet2.  

Ook is de gemeente deelnemer aan het Regionaal Mobiliteitscentrum. Doel van dit 
centrum is het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Er 
zijn veel organisaties die proberen mens en werk aan elkaar te koppelen. Toch lukt dat 
niet altijd goed mede door een versnipperde aanpak. Samenwerking brengt hierin 
verandering. De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe, UWV, Alescon, Alfa College en 
UWV trekken samen op vanuit de vraag naar personeel en de behoefte van alle 
werkzoekenden. Zo moet een goede match ontstaan tussen vraag en aanbod van werk 
en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

De Wolden is zich ervan bewust dat de dienstverlening aan ondernemers een 
zwaarwegende factor is in het lokale ondernemersklimaat. Daarom stuurt De Wolden 
voortdurend op de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners in het algemeen en 
bedrijven in het bijzonder. Zo laten we geregeld klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren 
naar onze dienstverleningskwaliteit. Daarnaast doen we mee aan de tweejaarlijkse 
landelijke peiling naar de ‘MKB-vriendelijkste’ gemeente en aan periodieke 
ondernemerspeilingen naar het ondernemersklimaat. Die meten de perceptie van 
ondernemers. Een van de aspecten van het lokale ondernemersklimaat is de 
dienstverlening door de gemeente.  

Het algemene beeld uit de recentste peilingen (MKB-vriendelijkste en 
ondernemerspeiling) is dat die dienstverlening als positief ervaren wordt. De 
dienstverleningskwaliteit van De Wolden scoort boven het Drentse gemiddelde. Dat stemt 
tot tevredenheid. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk die waardering te blijven 
verdienen en actief aan de slag te gaan met verbeterpunten. We gaan daar in het 
volgende hoofdstuk op in.  

3.2 Netwerkbeheer 

Een bedrijvencontactfunctionaris onderhoudt contacten met ondernemersnetwerken. De 
gemeente kan op deze wijze een actieve rol spelen in de lokale economie. In 
kennisbijeenkomsten kunnen overheid en bedrijfsleven ideeën uitwisselen over het 
stimuleren van de lokale economie, de ondersteuning van initiatieven, etc. De Wolden is 
actief op dit terrein.  

Allereerst is er een actief platform voor ondernemers waarin zeven 
ondernemersverenigingen in vertegenwoordigd zijn. En de afgelopen periode is 
geïnvesteerd in het stimuleren van nieuwe netwerken zoals het Vrouwennetwerk De 
Wolden en het netwerk Bruisend 
ZP De Wolden.  

Verder participeert De Wolden in 
het samenwerkingsverband Regio 
Zwolle, een economische topregio 
die goed presteert in het jaarlijkse 

                                          
2 Wet die de gemeenten verantwoordelijk heeft gemaakt voor de ondersteuning van hun inwoners die voorheen 
onder de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong) vielen. 
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onderzoek van Bureau Louter en Elsevier.  

De twintig deelnemende gemeenten werken samen rondom diverse vraagstukken om de 
regio sociaal-economisch te versterken. Binnen dit verband participeert De Wolden onder 
meer in Kennispoort Regio Zwolle, het Innovatiecluster Agri & Food en het Cluster 
Vrijetijdseconomie. Kennispoort heeft rechtstreeks contact met het ondernemersplatform 
in de vorm van een partnership.  

Ook is De Wolden toegetreden tot de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, die onderwijs, 
overheid en ondernemerschap in de regio verbindt. Dit met als doel innovaties tot stand 
te brengen, duurzaamheid en economie te stimuleren, onze dorpen en buurten leefbaar 
houden en ons gebied aantrekkelijk te maken om te wonen, werken en ondernemen. 

 

 

 

 

3.3 Regelgeving en beleid 

Hoewel gemeenten niet beschikken over direct aan economie gerelateerde regelgeving, is 
er wel regelgeving die van invloed is op het ondernemersklimaat en bedrijfsvestiging. 
Binnen die regelgeving bestaat soms beleidsvrijheid. De gemeente kan keuzes maken die 
gunstig zijn voor het ondernemersklimaat, bijvoorbeeld door mogelijkheden voor 
bedrijfsvestiging te creëren in bestemmingsplannen. Een mooi voorbeeld is het al 
genoemde VAB-beleid in De Wolden.  

In 2021 gaat de Omgevingswet van start. Deze wet bundelt alle wet- en regelgeving voor 
een veilige en gezonde fysieke leefomgeving; waaronder milieu, veiligheid, ruimtelijke 
ordening, bouwen, natuurbescherming, waterveiligheid, bodem, erfgoed et cetera. De 
omgevingswet geeft lokale overheden veel meer vrijheid om te bepalen hoeveel regels ze 
willen vastleggen. En om vooraf te bepalen welke spelregels er gelden bij een initiatief. 
op welk moment bespreekt een initiatiefnemer zijn plannen met betrokkenen? Welke rol 
speelt de gemeente daarbij? De afwegingsruimte voor gemeenten wordt beschreven in 
een omgevingsvisie voor de Wolden, die we in 2018 opstellen. Daarin staan ook de rollen 
en spelregels beschreven die gelden bij ontwikkelingen en initiatieven.  

Bij het opstellen van beleid betrekken we de inwoners, ondernemers en organisaties. Het 
ondernemersplatform adviseert de gemeente direct bij economische beleidsontwikkeling.  

 

3.4 Bedrijfsvestiging bevorderen 

Een beproefd middel om bedrijfsvestiging in de gemeente te stimuleren is het aanleggen 
van bedrijfsterreinen of beschikbaar stellen van bedrijfslocaties (bestemmingen). De 
Wolden beschikt over bedrijfsterreinen in Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde. Voor de 
bedrijfsterreinen Hoge Akkers in Ruinerwold en Zuiderkerkes in Zuidwolde worden op dit 
moment nog kavels uitgegeven. Deze zijn vooral bedoeld voor regionale bedrijven. De 
uitgiftecijfers van de laatste jaren geven aan dat de terreinen in een behoefte voorzien. 

‘In kennisbijeenkomsten kunnen overheid en 
bedrijfsleven ideeën uitwisselen over het stimuleren van 
de lokale economie’ 
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Bij aangetoonde behoefte 
onderzoeken we de 
uitbreidingsmogelijkheden 
van bedrijfsterreinen en 
zetten we in op uitbreiding 
als er mogelijkheden zijn. 

Het VAB-beleid geeft extra 
ruimte voor bedrijven om 
zich te vestigen in 
vrijkomende agrarische 
bebouwing in het 
buitengebied van De Wolden. 

De gemeente kan zich ook 
bezig houden met promotie 
om bedrijven te interesseren in vestiging in de gemeente of om bestaande bedrijvigheid 
te behouden. De Wolden kiest niet voor deze actieve vorm promotie (acquisitie). De 
kosten wegen vermoedelijk niet op tegen de baten. Zo is er op basis van provinciaal 
beleid uitsluitend ruimte voor bedrijven in de lichtere milieucategorieën. Bedrijven in de 
zwaardere categorieën 4, 5 en 6 zijn aangewezen op de terreinen in bijvoorbeeld Meppel 
en Hoogeveen.  

Wel zijn er onderscheidende vestigingsplaatskenmerken die de gemeente meer onder de 
aandacht kan brengen (VAB beleid, aanleg glasvezel, strategische ligging ten opzichte 
van Regio Zwolle en rijks- en provinciale wegen).  

 

3.5 Speerpunten voor bepaalde sectoren 

De lokale economie bestaat uit een diversiteit van sectoren. Sommige sectoren zijn in De 
Wolden sterker vertegenwoordigd qua werkgelegenheid of grondgebruik dan gemiddeld 
in Nederland (zie paragraaf 2.1). 

Gelet op de vraagstukken die spelen binnen de diverse sectoren is het de vraag in 
hoeverre er een sectoraal beleid gevoerd moet worden. Het antwoord hierop is deels. Op 
de agrarische sector, detailhandel en toerisme en recreatie wordt specifiek ingezoomd. 
Sectoraal beleid van de gemeente is hier wenselijk gezien de specifieke vraagstukken.  

Voor andere sectoren is een sectoraal beleid lastiger te formuleren en minder wenselijk. 
Een voorbeeld hiervan is de zakelijke dienstverlening. Dit is een heterogene sector die 
bestaat uit bijvoorbeeld administratiekantoren, schoonmaakbedrijven en adviesbureaus. 
Door de diversiteit aan bedrijfsactiviteiten is men tevens op zeer diverse plekken 
gevestigd op plakken als bedrijventerreinen, dorpscentra of aan huis. Daarom wordt er 
geen specifiek beleid gemaakt voor deze sector.  

Tegelijkertijd geeft dit plan wel richting aan de gemeentelijke inzet voor 
bedrijventerreinen en ook VAB’s omdat dit van belang is voor bedrijven uit verschillende 
sectoren in de regio. In relatie tot het gemeentelijk beleid hebben zij gemeen dat het 
lokale vestigingsklimaat voor hen van belang is.  
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4 Economisch actieprogramma 

In dit hoofdstuk gaan we in op de speerpunten van het economisch beleid van De 
Wolden. Deze speerpunten zijn mede bepaald in overleg met de economische partners. 
Per speerpunt geven we aan op welke wijze we er in de komende periode aandacht aan 
geven. 

 

4.1 Uitstekende dienstverlening  

Zoals opgemerkt scoort De Wolden op het punt van gemeentelijke dienstverlening boven 
het Drentse gemiddelde. Sterke punten in de ogen van ondernemers zijn vooral de 
digitale dienstverlening via onze website en de samenwerking met ondernemers (een 
indicatie voor het succes van onze netwerkactiviteiten, zie ook punt 4). Daarnaast zijn er 
ook aspecten die beter kunnen. Als het gaat om de afhandeling van 
vergunningaanvragen is er ruimte voor een hogere score. Dit is ook gebleken uit de 
recente dialoogbijeenkomst met ondernemers over dit actieplan. Verder kan in de 
deskundigheid en de algemene benadering van de gemeentelijke organisatie in het 
contact met ondernemers (ondernemersgericht denken) volgens de beide recentste 
peilingen nog winst worden geboekt.  

De Wolden blijft sturen op de kwaliteit van de dienstverlening, ook waar die door 
partners als de RUD wordt uitgevoerd. Voor de komende periode staat het verder 
ontwikkelen van maatwerk in de dienstverlening op de agenda.  

Deze dienstverlening moet nog meer samenkomen met de behoefte van ondernemers. 
Uitgangspunt is dat ondernemers een vast aanspreekpunt krijgen. De 
bedrijvencontactfunctionaris voor algemene vragen en de casemanager bij een aanvraag 
om een Wabo-vergunning. De bedrijvencontactfunctionaris of de casemanager zorgt 
ervoor dat de juiste personen worden betrokken bij de verdere afhandeling van de vraag. 
Er vindt periodiek overleg plaats met vertegenwoordiging vanuit diverse disciplines. 
Tijdens dit overleg wordt afgesproken wie welke verantwoordelijkheid heeft in het proces 
van afhandeling, wanneer de vraag afgehandeld moet zijn en wie het aanspreek- en 
communicatiepunt is voor de ondernemer. Deze neemt contact op met de ondernemer 
om aan te geven welke afspraken zijn gemaakt en houdt de ondernemer op de hoogte 
over de voortgang van zijn 
vraag. 

Daarnaast is bij 
ontwikkelingen het ‘ja, 
mits…’ principe leidend. Ten 
behoeve van het 
ondernemersgericht denken 
wordt eerst bij de 
ondernemersverenigingen 
opgehaald wat zij 
verwachten van onze 
dienstverlening en waar zij 
tegenaan lopen. Vervolgens 
wordt een intern traject 
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gestart om het 
ondernemersgericht denken 
tot stand te brengen. 

Snelheid van afhandeling en 
dienstverlening worden niet 
alleen bepaald door de 
kwaliteit van de 
dienstverlening. Ook de 
regelgeving speelt een rol. 
Die bepaalt welke procedures 
bij aanvragen doorlopen 
moeten worden.  

Vooruitlopend op de komst 
van de Omgevingswet 
(2021) willen we inzetten op vermindering van administratieve lasten en regeldruk. Het 
aantal vergunningen zal afnemen. De Omgevingswet wil in directe zin de dienstverlening 
aan burgers en bedrijven verbeteren. Het belangrijkste middel daarvoor is het online 
beschikbaar stellen van alle relevante regels en informatie en het vergemakkelijken van 
het online indienen van aanvragen. Er komt een digitaal loket, waarin nu nog verspreid 
beschikbare of niet-beschikbare informatie overzichtelijk toegankelijk gemaakt wordt 
voor iedereen (het digitaal stelsel omgevingswet: DSO). In De Wolden benutten we de 
komst van de Omgevingswet om de dienstverlening en deskundigheid van de organisatie 
te verbeteren.  

Actiepunten - Uitstekende dienstverlening 
1. Onderzoeken of producten verder ontwikkeld kunnen worden in aansluiting op de 

behoefte van ondernemers: de balievergunning ‘bouwvergunning in een half uur’ 
breder toepassen, ook voor ondernemers. 

2. ‘Ondernemersgericht denken’ in de algemene benadering van ondernemers 
verbeteren, vooruit lopende op en als onderdeel van de implementatie van de 
Omgevingswet. Ondernemersverenigingen worden hierbij betrokken.  

3. De website continue blijven afstemmen op de behoefte van de ondernemer. 
4. Digitale dienstverlening verder uitbreiden, zoals digitale aangifte toeristenbelasting, 

digitale aanlevering mutaties Drank- en Horecawet, e-facturatie met de gemeente 
implementeren, digitale aangifte van overlijden voor uitvaartondernemers en ook het 
verstrekken van statusinformatie over aanvragen. 

5. Mijnoverheid.nl ook voor ondernemers inzetten om veilig digitaal berichten met 
overheden uit te wisselen, optimaal gebruik te maken van beschikbare gegevens die 
bij overheden bekend zijn over de onderneming. Zo krijgt de ondernemer informatie 
op maat voor het zaken doen met de overheid. 
 

4.2 Passende regelgeving en ruimtelijk beleid 

Regelgeving dient om belangen van inwoners en bestaande ondernemers te beschermen 
en om een gelijk speelveld te creëren voor initiatiefnemers. Zoals opgemerkt in 
hoofdstuk drie is er geen directe economische regelgeving voor de gemeentelijke 
overheid. Van indirecte invloed op het economische klimaat is met name de ruimtelijke 
regelgeving.  
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In het algemeen blijft De 
Wolden aandacht houden 
voor mogelijke 
belemmeringen in 
regelgeving voor 
economische activiteiten. We 
kijken bijvoorbeeld naar 
beperkingen in 
bestemmingsplannen en 
overig beleid die mogelijk 
onnodig belemmerend zijn 
voor kleinschalige 
detailhandel in het 
buitengebied of huisverkoop 
door agrariërs.  

Een ander voorbeeld is het aanbestedingsbeleid. Dat is er op gericht om zoveel mogelijk 
kansen te creëren voor lokale en regionale bedrijven.  

De Wolden heeft oog voor de mogelijkheden van ‘blurring’. Met de term ‘blurring’ wordt 
gedoeld op het vervagen van traditionele grenzen of scheidslijnen, die ooit door ambacht, 
verdienmodellen, beleid en regelgeving zijn ontstaan. Door als gemeente in het beleid en 
regelgeving grenzen te versoepelen kan economische activiteit worden gestimuleerd en 
de leefbaarheid van een gebied worden bevorderd. Uit de dialoog- en debatbijeenkomst 
van de gemeenteraad is gebleken dat er draagvlak is om de kansen van blurring te 
onderzoeken en benutten.  

De invoering van de Omgevingswet biedt kansen voor het verminderen van regeldruk en 
administratieve lasten. 

Actiepunten – Passende regelgeving en ruimtelijk beleid 
1. Actualiseren van het Ondernemersakkoord samen met het Ondernemersplatform naar 

aanleiding van de nieuwe Omgevingswet. Mogelijke onderwerpen: (1) Snellere 
besluitvorming en vermindering van regels (bijv. in het omgevingsplan). (2) Ruimte 
geven aan initiatieven en stimulering van het ‘ja, mits’-principe. En (3) het bieden 
van optimale, geïntegreerde dienstverlening. 

2. Bij aangetoonde behoefte onderzoeken we de uitbreidingsmogelijkheden van 
bedrijfsterreinen en zetten we in op uitbreiding als er mogelijkheden zijn. 

3. Onderzoeken hoe invulling gegeven kan worden aan het mogelijk maken van 
‘blurring’. Hierbij worden ondernemersverenigingen en de betreffende 
branchevereniging betrokken. 

 

 

 

 

‘De Wolden heeft oog voor de mogelijkheden van ‘blurring’. Met de 
term ‘blurring’ wordt gedoeld op het vervagen van traditionele 
grenzen of scheidslijnen’ 
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4.3 Gerichte netwerkvorming en promotie 

Netwerkvorming 
De gemeente wil de goede relaties met het bedrijfsleven onderhouden en het succesvolle 
netwerkbeleid van de afgelopen periode continueren. Doel is ook om ondernemers en 
kennisinstanties met elkaar te verbinden. Op die manier kunnen onder andere fricties op 
de arbeidsmarkt worden voorkomen en vindt kennisuitwisseling plaats. Door brede 
netwerkvorming kunnen ook de kleinere ondernemers worden bereikt. Deze doelgroep is 
groot: ruim 95% van de ondernemers heeft minder dan tien werknemers.  

Het ondernemersplatform, dat de zeven ondernemersverenigingen in De Wolden 
vertegenwoordigt, gaat door met het actief betrekken van ondernemers bij de 
netwerkvorming.  

De gemeentelijke bedrijvencontactfunctionaris vormt de spil van de netwerkactiviteiten. 
De functionaris adviseert ondernemers over gemeentelijke dienstverlening, ondersteunt 
waar mogelijk bij concrete initiatieven en vormt een bron van informatie als het gaat om 
ondernemerswensen en -
behoeften.  

Een groeiend aantal ondernemers 
is zzp-er. Er is relatief nog weinig 
bekend over zzp’ers. Bepaalde 
groepen zzp’ers zijn kwetsbaar: ze 
hebben geen voorzieningen in 
geval van langdurige ziekte en een 
relatief lage pensioenopbouw. De 
gemeente hoort graag van hen op 
welke wijze ze hen kan 
ondersteunen. Deze groep kan ook 
via netwerken en speciale 
bijeenkomsten worden bereikt. 

Promotie 
Zoals opgemerkt heeft de gemeente geen programma voor gerichte bedrijfsacquisitie. 
Wel is er aandacht voor promotie van onze gemeente als vestigingsplaats voor 
ondernemers. De Wolden positioneert zich daarbij als de ‘kraamkamer van de regio’ 
waarmee bedoeld wordt dat er volop ruimte is voor startende en MKB ondernemers.  
 
De belangrijkste vestigingsfactoren die we de komende periode meer voor het voetlicht 
willen brengen met promotie zijn: 
‐ Er is vrijkomende agrarische bedrijfsruimte voorhanden die met het VAB-beleid 

gemakkelijk herbestemd kan worden.  
‐ Er is binnenkort overal in de gemeente uiterst snel internet voorhanden (glasvezel). 
‐ Gunstige ligging ten opzichte van economische topregio Zwolle 
‐ Gunstige logistieke ligging op het snijpunt van rijks- en provinciale wegen.  

Daarnaast zetten we in op promotie van het toeristisch-recreatieve aanbod. Hiervoor 
geldt dat De Wolden geen zelfstandig merk is, maar we ons aanbod profileren in 
gezamenlijkheid met Drentse initiatieven. Dit is uitgewerkt in paragraaf 6.  
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Paardengemeente 
Een ander kenmerk dat we benutten in de promotie van De Wolden is de aanwezigheid 
van een hippisch-economische cluster. De gemeente profileert zich als een 
paardengemeente.  

Ruiters, paarden, fokkers en 
handelaren uit De Wolden spelen op 
(inter)nationaal niveau een rol. En 
ook de breedtesport is met vele 
particuliere paardenhouders en 
diverse verenigingen goed 
vertegenwoordigd. Er zijn meerdere 
regionale concoursen en er is 
jaarlijks een twee-sterren 
internationaal concours, CH de 
Wolden. In 2019 vindt op het terrein 
van dit concours het EK springen 
Young Riders, Juniors & Children 
plaats.  

We benutten kansen om het hippische cluster verder te binden aan de gemeente. Zo 
hebben we de afgelopen de jaren een aantal evenementen ondersteund met het 
bundelen van de promotie van de grotere concoursen, onder de naam ‘Hippisch De 
Wolden’. Deze evenementen zijn een visitekaartje en een etalage voor de hippische 
bedrijvigheid in De Wolden. En daarnaast dragen ze bij aan het recreatieve aanbod.  

Actiepunten – Gerichte netwerkvorming en promotie 
1. Continueren rol van de bedrijvencontactfunctionaris. 
2. Jaarlijks netwerkbijeenkomsten voor ondernemers rondom actuele thema’s 

organiseren. 
3. Evaluatie deelname aan Regio Zwolle en de clusters Agri en Food en 

Vrijetijdseconomie (2018).  
4. Promotie vestigingsfactoren voor bedrijven. Hoe we dat doen werken we de komende 

periode nader uit samen met het Ondernemersplatform en ondernemersverenigingen. 
5. Inventariseren wat de wensen/behoeften zijn van ZZP-ers, o.a. samen met het 

recente opgericht netwerk ‘Bruisend ZP De Wolden’ (ZP staat voor ‘zelfstandige 
zonder personeel’). 

6. Samen met ondernemers een programma samenstellen voor de deelnemers aan het 
EK Springen 2019 Young Riders, Juniors & Children, buiten de sport om. 

 

4.4 Sterke detailhandel 

Detailhandel met fysieke vestiging staat nog steeds onder druk. De factoren die hierbij 
een rol spelen zijn internetwinkelen en vergrijzing. De verantwoordelijkheid voor vitale 
detailhandel ligt in de eerste plaats bij ondernemers en hun vermogen om op 
marktontwikkelingen in te spelen. De gemeente probeert diversiteit en kwaliteit van 
aanbod te stimuleren. Dat doen we door: 
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Sturing door ruimtelijk beleid  
We handhaven het beleid waarin we bestaande winkelgebieden zien als de 
vestigingsplaats voor nieuwe winkels. In de centrumplannen voor de Wijk, Ruinen en 
Zuidwolde is of wordt gewerkt aan het compacter maken van winkelgebieden. Ook 
worden leegstaande winkels her-bestemd naar andere functies, zodat de levendigheid 
van de centra behouden blijft.  

Daarnaast continueren we het al genoemde VAB-beleid. Dit beleid biedt extra ruimte 
voor ondernemers om in vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied in te 
spelen op nieuwe trends bijvoorbeeld de groei van e-commerce.  

Monitoring en stimulering  
We blijven de bezettingsgraad van winkelpanden (mate van leegstand) in de gaten 
houden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ondernemers zelf inspelen op 
veranderende omstandigheden, zoals het nieuwe winkelen en de voortdurend zich 
ontwikkelende consumentenvraag. Monitoring en stimulering vindt plaats in het 
geregelde overleg met ondernemers.  

Actiepunten – Sterke detailhandel 
1. Op verzoek van ondernemers stellen we een vestigingsbeleid op om het juiste bedrijf 

op de juiste plaats te bevorderen. 
2. Op verzoek van ondernemers stellen we een standplaatsenbeleid op. Doel is 

duidelijke afwegingskaders voor het toewijzen van standplaatsen te geven en 
eventuele wildgroei tegen te gaan.  

3. We staan open voor andere bestemmingen voor winkels bij langdurige leegstand, 
ondernemers en brancheverenigingen worden betrokken bij de planvorming. 

 

4.5 Innovatie en bedrijfsontwikkeling in de agrarische sector 

Veel ontwikkelingen en oorzaken voor problemen in de agrarische sector zijn nauwelijks 
te beïnvloeden met het gemeentelijk beleid. Het landbouwbeleid wordt grotendeels in 
Brussel bepaald door de Europese Unie. Wat de gemeente wel kan doen is in haar beleid 
ruimte geven aan doorontwikkeling van bedrijven, verbreding, innovatie en 
verduurzaming. Die ruimte zoeken we ook door het aanpassen en misschien verruimen 
van regelgeving. Samen met 
LTO Noord zoeken we naar 
knelpunten en oplossingen.  

Ook ondersteunen en 
stimuleren we de 
innovatiekracht van de 
agrofood sector. De 
gemeente is daarom 
aangesloten bij het 
Innovatiecluster Agri en Food 
van Regio Zwolle en de 
Gebiedscoöperatie Zuidwest 
Drenthe.  
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Beiden houden zich bezig met het stimuleren van innovatie in de agrarische sector 
rondom thema’s als agri-tech, agri-food en biobased economy. Doel is in de regio een 
duurzame economische impuls te geven, kennis te verspreiden en werkgelegenheid te 
realiseren. Zo zijn er inmiddels projecten gestart gericht op verkorte voedselketens 
(minder transport van voedsel), precisielandbouw (pleksgewijs gebruiken van 
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen) en verwaarden van bermgras (benutting 
van ingrediënten en energiewaarde).  

Ook geven we subsidie aan kansrijke projecten zoals de biovergister/mestverwerking van 
Stichting Het Hoge Wold. De aanleg van glasvezel is ook een ontwikkeling die voor de 
agrarische sector van grote waarde zal zijn.  

Voor de kavelgrootte van agrarische bouwblokken blijven we aansluiten bij het 
provinciale beleid. Dit betekent maximaal 1,5 ha met een afwijkingsmogelijkheid.  

Actiepunten – Innovatie en bedrijfsontwikkeling in de agrarische sector 
1. Faciliteren van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe en de projecten die voor De 

Wolden relevant zijn. 
2. Aansluiting bij Innovatiecluster Agri & Food Regio Zwolle continueren, zodat 

agrarische ondernemers worden ondersteund met kennis en advies en kunnen 
participeren in innovatieve projecten. In 2018 evalueren we als gemeente de 
aansluiting bij Regio Zwolle, inclusief Agri & Food. 

3. Innovatieve projecten financieel ondersteunen, hiervoor hebben we jaarlijks 
budgetten beschikbaar zowel bij economische zaken als bij plattelandsontwikkeling.  

4. Frequent bestuurlijk overleg met de Commissie van LTO Noord Zuidwest Drenthe. 
LTO Noord wordt betrokken bij gemeentelijke beleidsontwikkelingen in het landelijk 
gebied.  

 

4.6 Sterke sector recreatie en toerisme: ‘be good and tell it’ 

Met het speerpunt toerisme en recreatie willen we een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in De Wolden om daarmee de lokale economie en 
de werkgelegenheid te versterken. Om het ambitieniveau van dit speerpunt te duiden 
streven we (net als in de voorgaande periode) samen met de sector naar een groei van 
de bestedingen boven het 
Drents gemiddelde.  

Daarnaast willen we met de 
aanleg en het stimuleren van 
recreatieve voorzieningen (een 
deelonderwerp van dit 
speerpunt) bijdragen aan een 
aantrekkelijk woonklimaat voor 
de inwoners. Ook dragen goede 
recreatieve voorzieningen 
indirect bij aan de 
aantrekkelijkheid van het lokale 
vestigingsklimaat voor 
bedrijven.  
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Voor het speerpunt recreatie en toerisme onderscheiden we drie sporen van beleid en 
acties, die in de volgende paragrafen worden gedetailleerd: 

1. Ruimte voor ondernemerschap 
2. Infrastructuur en voorzieningen  
3. Regiomarketing  

 

4.6.1 Ruimte voor ondernemerschap 

De gemeente biedt ruimte voor initiatiefnemers om in te spelen op de trends en 
ontwikkelingen in de markt, onder (planologische) voorwaarden. Dit geldt voor 
ondernemers in de dag- en verblijfsrecreatie en horeca, maar ook voor aanbieders van 
evenementen en toeristische activiteiten. Bij innovatieve concepten kunnen 
initiatiefnemers meedingen naar een subsidie in het kader van LEADER Zuidwest Drenthe 
2015-2020 waar De Wolden in participeert.  

Verblijfsrecreatie 
Specifiek voor de deelsector verblijfsrecreatie is in 2017 het Programma Vitale 
Recreatieparken De Wolden opgestart (zie kader). Doel hiervan is om voor 
parken/terreinen die toeristisch geen kwaliteit en ook geen perspectief meer hebben, 
onder voorwaarden een mogelijkheid te creëren voor transformatie naar een andere 
ruimtelijke functie. En anderzijds om parken/terreinen met (voldoende) perspectief en/of 
kwaliteit te stimuleren om vitaal te blijven of dit weer te worden. De Kadernotitie Vitale 
Recreatieparken De Wolden die ook in 2017 is opgesteld, is aanvullend op dit actieplan. 

We willen voorkomen dat in de toekomst nieuwe locaties ontstaan met onrechtmatige 
permanente bewoning zoals die nu in beeld zijn binnen het Programma Vitale 
Recreatieparken. Daarom continueren we het huidige beleid. Dit betekent dat er (onder 
planologische voorwaarden) uitsluitend ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van 
vakantieparken met recreatieverblijven, mits er sprake is van: 
- een marktgericht, vitaal concept;  
- minimaal enige centrumvoorzieningen (gelet op de marktvraag);  
- het park bedrijfsmatig geëxploiteerd wordt.  
Voor uitbreidingslocaties geldt dat eventuele onrechtmatige permanente bewoning van 
bestaande recreatieverblijven van de initiatiefnemer moet zijn beëindigd. In de bijlage 
zijn deze voorwaarden nader 
toegelicht.  

Dit alles betekent dat er net 
als in de vorige 
beleidsperiode geen ruimte is 
voor nieuwe bestemmingen 
voor solitaire 
recreatiewoningen en 
stacaravans. Dit geldt ook 
voor gegroepeerde (al dan 
niet uit te ponden) solitaire 
recreatiewoningen, die niet 
als één park bedrijfsmatig 
worden geëxploiteerd.  
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Wel willen we nagaan of er mogelijkheden zijn toe te staan om op erven bij woningen of 
bedrijven in het buitengebied zelfstandige recreatieverblijven te realiseren (dus niet 
solitair gelegen). Dit onder planologische voorwaarden en binnen de bestaande 
bouwmogelijkheden van het bouwblok. Aanleiding hiervoor zijn de verzoeken van diverse 
initiatiefnemers, om kleinschalig in te spelen op de vraag naar volwaardige 
vakantieverblijven die meer luxe en voorzieningen bieden dan de huidige B&B’s. Hierbij 
zullen we tevens het beleid voor B&B’s evalueren, betrekken we de ondernemers en 
brancheverenigingen en gaan we na in hoeverre er een risico is op permanente bewoning 
op dit soort locaties.  

 
 
Toeristenbelasting 
Bij bepaling van de tarieven voor de toeristenbelasting hanteren we als bovengrens de 
tarieven die binnen het Recreatieschap worden afgestemd. Een hoger tarief kan de 
verblijfsrecreatie in De Wolden, en dan met name de campings met een lagere 
overnachtingsprijs, uit de markt prijzen. 

Actiepunten – Recreatie en toerisme: ruimte voor ondernemerschap 
1. Bedrijfsbezoeken, gemiddeld een per maand.  
2. Periodiek overleg met de branche- en ondernemersverenigingen.  
3. Jaarlijks 1-2 gebiedssafari’s en/of netwerkbijeenkomsten organiseren rondom actuele 

thema’s, ook in regionaal verband.  
4. Ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemers in het kader van het Programma 

Vitale Vakantieparken Drenthe, actief onder de aandacht brengen. Denk bijvoorbeeld 
aan trainingen en de inzet van het Recreatie Expert Team (RET) Drenthe.  

5. Onderzoek mogelijkheden om bij woningen of bedrijven in het buitengebied (dus niet 
solitair) zelfstandige recreatieverblijven te realiseren onder planologische 
voorwaarden en binnen de bestaande bouwmogelijkheden. 

6. Evaluatie pilot 2017-2018 Kinderen t/m 12 jaar toeristenbelastingvrij en 
arbeidsbemiddeling in de recreatiesector. 

Programma Vitale Recreatieparken De Wolden  
In 2017 is het Programma Vitale Recreatieparken De Wolden gestart. In het kader van een nulmeting op basis 
van een recent vitaliteitsonderzoek onder alle recreatieterreinen met (> ca. 15) vakantiewoningen of stacaravans 
is gebleken dat 800 van de onderzochte recreatieverblijven in De Wolden in grote of enige mate recreatief vitaal 
zijn. Dit betreft ca. 74% van de verblijven op parken in De Wolden. Bij 90 onderzochte eenheden moet worden 
gehandhaafd op oneigenlijk gebruik en de wettelijke ondergrens van kwaliteit. En tot slot zijn 200 onderzochte 
eenheden op dit moment niet meer recreatief vitaal en is hier doorgaans weinig potentie aanwezig om de parken 
weer vitaal te maken. Op deze parken is in overwegende mate sprake van permanente bewoning, zowel 
onrechtmatig als rechtmatig op basis van een (al dan niet tijdelijke) persoonsgebonden gedoogbeschikking. Uit 
het onderzoek blijkt dat een transformatie naar een andere ruimtelijke functie een oplossing kan bieden voor deze 
parken.  
 
Tegelijkertijd met het opstellen van dit Economisch Actieplan is op basis van de uitkomsten van het 
vitaliteitsonderzoek de kadernotitie Vitale Recreatieparken De Wolden opgesteld. Deze notitie brengt in beeld 
welke hoofdoplossingsrichtingen er per park zijn en welke bijbehorende maatregelen of instrumenten er 
voorhanden zijn. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende pakketten, uiteenlopend van ‘faciliteren en 
laten excelleren van recreatief ondernemerschap’ tot ‘handhaven’ en ‘transformeren op basis van een 
maatwerkplan (één park één plan)’. Het initiatief ligt daarbij primair bij de ondernemer of eigenaren/bewoners 
van de verblijven op de parken. De Wolden werkt hierbij samen met provincie, Recreatieschap Drenthe en 
Recron, die onlangs het Programma Vitale Vakantieparken Drenthe (VVPD) zijn opgestart.   
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7. Ruimte bieden aan initiatieven die URGENTIE creëren voor toeristen om NU een 
bezoek aan De Wolden te brengen of deze desgewenst actief aan te jagen. Denk 
hierbij aan bijzonder, uniek aanbod zoals spraakmakende accommodaties, 
evenementen of dagrecreatieve voorzieningen, mits passend binnen (planologische) 
randvoorwaarden.  
 

4.6.2 Infrastructuur en voorzieningen 

Onze belangrijkste doelgroepen en ook eigen inwoners hebben behoefte aan goede fiets- 
en wandelmogelijkheden. Beleid voor de aanleg van vrijliggende fietspaden is vastgelegd 
in het Fietsplan De Wolden. Voor beheer van het (reeds bestaande) 
fietsknooppuntennetwerk en een aantal andere routes maken we gebruik van de diensten 
van Recreatieschap Drenthe.  

Daarnaast zetten we ons in voor het uitbreiden van het wandelnetwerk met knooppunten 
in heel De Wolden. We doen dit niet op eigen initiatief, maar we bieden mogelijkheden 
voor ondersteuning van lokale initiatieven. Dit geldt ook voor het aanleggen van 
recreatieve paden en voorzieningen of uitzetten van routes (ATB, ruiteren, mennen, 
fietsen) en wandelommetjes. We maken daarbij gebruik van de bestaande regelingen en 
bijbehorende voorwaarden (bijv. Initiatiefrijk De Wolden). Ook kunnen we meedenken in 
het maken van plannen en partijen aan elkaar koppelen. Voorwaarde is dat 
initiatiefnemers hun aanbod zichtbaar maken binnen de kanalen van de regiomarketing 
van Drenthe.  

Bij grensoverschrijdende 
routenetwerken zoals het 
wandelnetwerk met knooppunten 
houden we enige regie op de aanleg, 
zodat deze aansluiten bij de 
netwerken in buurgemeenten. 
Hiervoor doen we een beroep op 
Recreatieschap Drenthe. Om de 
lokale economie te stimuleren 
geleiden we de netwerken waar 
mogelijk langs de dorpen en 
(recreatie- en horeca)bedrijven in het 
buitengebied.  

Actiepunten – Recreatie en toerisme: Infrastructuur en voorzieningen 
1. Begeleiden van het plan om een wandelnetwerk met knooppunten ten noorden van 

de spoorlijn Meppel-Hoogeveen aan te leggen (samen met Recreatieschap). 
Initiatiefnemers uit Ruinen, Ruinerwold en Echten werken hiervoor momenteel samen 
een plan uit.  

2. Voortzetten begeleiding van het initiatief om een wandelnetwerk met knooppunten 
aan te leggen ten oosten van Zuidwolde (samen met Recreatieschap). Oplevering in 
2018, naar verwachting.  

3. Actualisering van het fietsnetwerk met knooppunten door Recreatieschap Drenthe. 
Start aanpassing naar verwachting in 2018.  

4. Benutten kansen provinciaal beleid en regelingen van het programma ‘Op Fietse’, dat 
erop gericht is om Drenthe als dé fietsprovincie van Nederland te profileren.  
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5. Beleven en benutten van natuur, landschapen en erfgoed stimuleren en aanjagen3. 
Dit met aandacht voor zowel recreatieve belangen als natuur- en erfgoedbelangen:  
a. Dwingelderveld (1): we ondersteunen momenteel een regieteam dat de 

verbinding tussen het dorp Ruinen en het Dwingelderveld verbetert en Ruinen met 
productontwikkeling en promotie op de kaart zet als ‘Heerlyckheid Ruinen’. 

b. Dwingelderveld (2): behartigen toeristisch-recreatieve belangen De Wolden door 
deelname aan Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek4. Naast een goede 
recreatieve ontsluiting van de natuurgebieden en omliggende regio, zet de 
gemeente zich in voor gezamenlijke informatievoorziening en 
productontwikkeling, ook in samenhang met de activiteiten in Ruinen bij punt a.  

c. Boswachterij Ruinen: dit natuurgebied is een ‘recreatieve as’ tussen de 
toeristische dorpen Ruinen en Echten. We zetten in op versterking van deze as 
door productontwikkeling en het aanjagen van ondernemerschap rondom deze as. 

d. Reestdal: In de voorgaande jaren is samen met de ondernemers en 
buurgemeenten geïnvesteerd in routes, producten en promotie. Ondernemers uit 
het Reestdal oriënteren zich momenteel op een nieuw project om deze activiteiten 
te continueren. De gemeente is hierbij betrokken. 
 

4.6.3 Regiomarketing  

Regiomarketing is het lange 
termijn proces bestaande uit 
verschillende met elkaar 
samenhangende activiteiten 
gericht op het aantrekken en 
behouden van de gewenste 
doelgroepen (Hospers 2009).  

Bij regiomarketing neemt de 
gemeente een regisserende 
rol in. Dit is nodig om ervoor 
te zorgen dat de marketing 
aansluit bij het gedrag van 
toeristen. (Binnenlandse) toeristen richten zich doorgaans op de bestemming Drenthe en 
omgeving, hebben een actieradius tot wel 30 á 40 km en kiezen daarbinnen de gewenste 
producten en activiteiten. Dit gedrag overstijgt het schaalniveau van de gemeente.  

Vanwege dit gedrag kiezen we ervoor in de regiomarketing De Wolden niet als een 
zelfstandige vakantiebestemming en autonoom ‘merk’ voor het voetlicht te brengen. We 
houden vast aan de keuze om het Woldens aanbod op de kaart te zetten als onderdeel 
van het sterke merk Drenthe. In de marketingcommunicatie en informatievoorziening 
sluiten we zoveel mogelijk aan bij de instrumenten en de huisstijl van Marketing Drenthe. 

Deze keuze betekent dat het onderhouden van een verbinding tussen het (veelal 
kleinschalige) lokale aanbod en de regiomarketing onder het merk Drenthe op een hoger 
schaalniveau van essentieel belang is. De gemeente ziet het als haar taak om ervoor te 

                                          
3 Deze acties hebben veel raakvlakken met de andere deelonderwerpen (regiomarketing en ruimte voor 
ondernemerschap).  
4 Dit is een stuurgroep voor de nationale parken Dwingelderveld en Drents Friese Wold en Holtingerveld. De 
stuurgroep is tevens het platform voor afstemming over projecten voor natuur, landschap en toerisme en 
recreatie in de tussenliggende en omliggende regio. 
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zorgen dat verbinding tot 
stand komt. We doen dit 
samen met de 
ondernemersvereniging 
Gebiedspromotie Zuidwest 
Drenthe (voorheen bekend 
als Tourist Info De Wolden). 
Deze vereniging en haar 
toeristisch regisseurs 
vormen de verbindende 
schakel tussen Marketing 
Drenthe en de lokale 
ondernemers en 
evenementenorganisatoren.  

We zetten het aanbod met 
het grootste onderscheidend vermogen vooraan in de etalage om daarmee de aandacht 
te trekken van potentiele bezoekers (denk aan Nationaal park Dwingelderveld, Reestdal, 
Boswachterij Ruinen, beeldbepalende evenementen en dorpen, bijzonder erfgoed en 
paardensportevenementen).  

De keuzes met betrekking tot de doelgroepen die we willen aanspreken, sluiten aan bij 
de keuzes die op provinciaal niveau samen met Marketing Drenthe zijn gemaakt. We 
richten ons ten eerste op binnenlandse doelgroepen die ook in de voorgaande 
beleidsperiode centraal stonden. Dit zijn de cultuur- en natuurminnende toerist (ook wel 
aangeduid met ‘ingetogen aqua’) en de sportieve levensgenieter, veelal met kinderen 
(‘uitbundig geel’). Beide doelgroepen vragen onder meer om comfort en beleving.  

Daarnaast zetten we er op in om meer bezoekers van buiten Nederland aan te trekken. 
We kiezen voor de doelgroepen Duitsers en Vlamingen, omdat die het meest kansrijk zijn 
gelet op hun interesses en de relatief beperkte reisafstand.   

Lobby voor meer samenhang op Drents schaalniveau 
Verder zetten we ons vanuit De Wolden actief in voor meer samenhang tussen de 
activiteiten van de vele partijen in Drenthe die betrokken zijn bij informatievoorziening, 
regiomarketing en het toeristisch product. Het heeft deze partijen ontbroken aan 
eenduidige en gemeenschappelijke agenda. Dit heeft ervoor gezorgd dat er zeer diverse 
initiatieven voor promotie en productontwikkeling zijn in Drenthe; voor ieder wat wils.  

Jarenlang was deze ‘aanpak’ voldoende om de gasten in Drenthe te bedienen. Om ook in 
de huidige markt concurrerend te zijn en blijven, is meer samenhang nodig. De nieuwe 
koers van Marketing Drenthe biedt hiervoor mogelijkheden: focus op vrijetijdseconomie, 
meer samenwerken met regio’s en profilering van Drenthe als ‘oerprovincie van 
Nederland’. Aanvullend hierop vinden gesprekken plaats met o.a. Marketing Drenthe, 
Recreatieschap, provincie en gemeenten om samen met ondernemers de positionering , 
productontwikkeling en marketingcommunicatie op de lange termijn (15 jaar) te 
verbeteren. Hiervoor is de eerder genoemde methodische aanpak van ‘destination 
branding’ in beeld. Doel is om daarmee een gezamenlijk kompas te ontwikkelen; niet 
alleen voor de marketingcommunicatie, maar ook voor de productverbetering in de regio, 
bijvoorbeeld binnen het programma Vitale Vakantieparken Drenthe.  
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Actiepunten – Recreatie en toerisme: regiomarketing 
1. Ondersteuning ondernemersvereniging Gebiedspromotie Zuidwest Drenthe 

continueren, voor de uitvoering van de taken: 
a. Stimuleren vindbaarheid en zichtbaarheid van bedrijven, voorzieningen en 

evenementen in de communicatiekanalen van Marketing Drenthe en 
Recreatieschap en media als Facebook en Google Maps. 

b. Activiteiten voor regiopromotie continueren samen met buurgemeenten in 
Zuidwest Drenthe, Overijssel en Marketing Drenthe (beurzen, inspiratiebrochures, 
bloggers uitnodigen e.d.). 

c. Lokale initiatieven adviseren en verbinden met de marketing van Drenthe. 
2. Duitse en Vlaamse doelgroepen aantrekken, samen met het cluster 

Vrijetijdseconomie (Regio Zwolle), Marketing Drenthe, Recreatieschap, 
ondernemersvereniging en buurgemeenten.  

3. Continueren lobby voor meer samenhang in de regiomarketing en de ontwikkeling 
van het Drentse vrijetijdsaanbod middels ‘destination branding’.  

4. Aansluitend op voornoemd punt de positionering en ontwikkelingsrichting van het 
Woldens aanbod binnen het Drentse vrijetijdsaanbod aanscherpen en dit benutten 
voor de regiomarketing en productverbetering.  

5. Onderzoeken of er draagvlak en mogelijkheden zijn om de taken met betrekking 
regiomarketing en informatievoorziening in Zuidwest Drenthe onderling meer te 
verdelen. Deze taken worden in De Wolden grotendeels uitgevoerd door de toeristisch 
regisseurs.  

6. Ondersteunen lokale initiatieven voor promotie en productverbetering op basis van 
bestaande regelingen en de bijbehorende voorwaarden (bijv. Initiatiefrijk De 
Wolden), door mee te denken over de plannen en partijen aan elkaar te koppelen. 
Voorwaarde is dat initiatiefnemers bereid zijn hun activiteiten ook te verbinden aan 
de marketing van Drenthe.  
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5 Uitvoering 

5.1 Coördinatie 

Bevordering van het ondernemersklimaat is een zaak van de gemeente als geheel. 
Ondernemers hebben te maken met allerlei afdelingen en functionarissen van de 
gemeente. We zijn ons daarvan bewust en besteden aandacht aan optimale 
dienstverlening door iedereen. Eerste aanspreekpunten voor de uitvoering van dit 
actieprogramma zijn de bedrijvencontactfunctionaris en de beleidsmedewerker recreatie 
en toerisme. Daarnaast bepalen ondernemers zelf in sterke mate het succes van dit 
actieprogramma. Veel draait immers om ideeënuitwisseling en netwerkactiviteiten. De 
gemeente wil graag ondernemers helpen en heeft daarvoor ook ideeën en nieuws over 
nieuwe ontwikkelingen nodig van ondernemers zelf. 

5.2 Financieel 

Een aantal onderdelen van dit actieprogramma vraagt om een budget. Voor de uitvoering 
van de actiepunten zoeken we financiële dekking binnen de budgetten voor economische 
zaken en plattelandsontwikkeling en het budget voor toerisme en recreatie. Zo is er 
binnen het budget voor economische zaken voor het uitvoeren van dit actieplan jaarlijks 
reeds € 15.000 beschikbaar gesteld. Eenzelfde bedrag is als uitvoeringsbudget specifiek 
voor toerisme en recreatie opgenomen in de Kadernota 2018. Zo nodig vragen we 
jaarlijks bij de kadernota en programmabegroting een aanvullend budget aan.  

Structurele budgetten economische zaken 

  Toelichting  Bedrag in € (in 2017) 

Budget promotie, acquisitie en 
evenementen economische zaken 

Werkbudget voorkomende projecten en 
activiteiten  

11.273 

Uitvoeren Economisch Actieplan  Werkbudget 15.000 

Regio Zwolle  Reguliere bijdrage 24.000 

Innovatiecluster Agri en Food Regio 
Zwolle 

Kosten deelname 20.000 

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe  Lidmaatschap 1.000 

CH de Wolden  Netwerktafels 12.500 

Hippisch De Wolden  Gebundelde promotie hippische 
evenementen om De Wolden als 
paardengemeente te profileren 

9.000 

Ondernemersplatform De Wolden  Werkbudget o.a. voor netwerk‐ en 
informatiebijeenkomsten 

2.500 

 
Structurele budgetten plattelandsontwikkeling 

  Toelichting  Bedrag in € (in 2017)

Sociaal‐economische vitalisering   Werkbudget ondersteuning diverse 
initiatieven voor plattelandsontwikkeling, 
op basis van incidentele cofinanciering.  

55.000

LEADER   Deelname aan EU programma LEADER 
ZW Drenthe impuls vrijetijdseconomie 

20.000
Incidenteel (2016 t/m 

2020) 
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Structurele budgetten toerisme en recreatie 

  Toelichting  Bedrag in € (in 2017)

Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling 
Recreatieschap Drenthe en toeristische 
informatievoorziening Drenthe 

Routebureau van Drenthe, 
informatievoorziening, onderzoek, advies 
en projecten toerisme en recreatie  

50.958

Budget promotie, acquisitie en 
evenementen toerisme 

Werkbudget voorkomende projecten en 
activiteiten  

9.806

Onderhoud wandelnetwerk knooppunten 
Zuidwolde‐Oost 

Kosten coördinatie beheer onderhoud 
door Recreatieschap 

2.400

Subsidie ondernemersvereniging 
Gebiedspromotie Zuidwest Drenthe, 
voorheen bekend als Tourist Info De 
Wolden  

Uitvoering toeristische gebiedspromotie  37.180

Subsidie st. Drents Heideschaap   Bijdrage exploitatie Schaapskooi en kudde 
Ruinen 

9.200

 
Speerpunten Programmanota 20185, incidenteel tenzij anders vermeld 

  Toelichting  Bedrag in €  

Uitvoeren speerpunt recreatie en 
toerisme in EZ Actieplan  

Werkbudget diverse actiepunten 
toerisme en recreatie  

(vanaf 2018) 15.000 
Structureel 

Aantrekken spraakmakend evenement  Investering om meer urgentie voor 
bezoek aan De Wolden te creëren  

(2018) 50.000 
(2019) 50.000  

Glow‐in‐the‐dark‐beleef‐fietspad: 
bijzonder fietspad op de ‘toeristische as 
Ruinen‐Echten’ 

Investering om meer urgentie voor 
bezoek aan De Wolden te creëren.  

 (2018) 150.000 

Voorbereiden EK paardensport springen 
Young Riders, Juniors & Children 2019 

Met ondernemers en culturele 
instellingen een programma voor 
deelnemers samenstellen. 

 (2018) 5.000 

Onderhoud wandelnetwerk i.o. De 
Wolden Noordwest/Noord  

Kosten coördinatie beheer onderhoud 
door Recreatieschap  

(vanaf 2019) 3.000 
Structureel 

Invoeren ‘Ja, mits’ principe op het gebied 
van de leefomgeving 

Gedurende twee jaar extra inzet om mee 
te denken en samen te werken met de 
klant en andere partners. 

(2018 en 2019) 
40.000 

 
 

5.3 Monitoring 

De basis voor de monitoring vormt uiteraard de uitvoering van het actieplan en de mate 
waarin de uitvoering van de acties bijgedragen hebben aan deze doelstellingen: 

‐ Stimuleren van bedrijvigheid 
‐ Bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat 
‐ Onderhouden van goede relatie met het bedrijfsleven 

 
De inhoud van dit actieplan is doorlopend agendapunt bij de diverse overleggen en 
netwerkbijeenkomsten. Op basis daarvan maken we jaarlijks samen met de 
vertegenwoordigers in het Ondernemersplatform De Wolden de balans op, rapporteren 
we over de voortgang en de aandachtspunten en maken we een uitvoeringsagenda 
inclusief taakverdeling voor het komende jaar. We doen dit in het eerste kwartaal van 
het jaar, op het moment dat ook overige informatie voor de financiële Kadernota voor 
het daarop volgende jaar verzameld wordt. We beschouwen het actieplan als een levend 
document, waarin al naar gelang de omstandigheden nieuwe accenten gelegd kunnen 
worden. 
                                          
5 Onder voorbehoud van besluitvorming over deze speerpunten in de Programmabegroting 2018.  
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Het opstellen van dit plan is een coproductie van Lexnova advies en marktonderzoek en 
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (onderdeel toerisme en recreatie en 
eindredactie). 
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Bijlage 

Nadere toelichting van de voorwaarden voor uitbreiding/nieuwvestiging terreinen met 
recreatiewoningen of stacaravans:  

Onder planologische voorwaarden is er ruimte voor uitbreiding/nieuwvestiging van 
terreinen met recreatiewoningen of stacaravans. Om de vitaliteit van de recreatieparken 
te stimuleren en onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven te voorkomen, gelden 
daarbij enkele aanvullende voorwaarden: 

1. Verplichting bedrijfsmatige exploitatie van recreatieparken 

Verruiming van het bestemmingplan om nieuwe recreatiewoningen te realiseren is alleen 
mogelijk op bestaande of nieuwe complexen met minimaal enige centrumvoorzieningen 
waarbij de nieuwe woningen en/of stacaravans bedrijfsmatig worden geëxploiteerd. Doel 
van de eis van bedrijfsmatige exploitatie is onrechtmatige permanente bewoning tegen te 
gaan. Deze voorwaarde leggen we zowel in het bestemmingsplan als in (anterieure) 
overeenkomsten met initiatiefnemers vast, voorzien van een boete- en kettingbeding. 

Onder bedrijfsmatige exploitatie wordt in dit kader verstaan het via één bedrijf, stichting 
of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer of exploitatie, zodat in de 
recreatieverblijven daadwerkelijk recreatief gebruik plaatsvindt. Dit betekent dat 
wanneer er beheer of exploitatie van de woningen en het complex plaatsvindt, dit 
centraal aangestuurd moet worden via één bedrijf, stichting of andere rechtspersoon.  

2. Marktgerichte vitale concepten 

Er is uitsluitend ruimte voor marktgerichte, toekomstbestendige, vitale concepten. Dit 
wordt getoetst op basis van de onderbouwing van de economische uitvoerbaarheid van 
het bestemmingsplan.  

Uit de onderbouwing moet blijken dat er voldoende markt is voor het ontwikkelen van 
het bedrijf of de beoogde uitbreiding. Ook moet het plan een exploitatieopzet en 
strategisch meerjarenplan bevatten waaruit blijkt dat het bedrijf een gezonde exploitatie 
voor de lange termijn (minimaal 5-10 jaar) laat zien. Daarnaast moet uit het 
meerjarenplan blijken met welke maatregelen de doelstellingen bereikt zullen worden en 
welke stappen genomen worden om de continuïteit te waarborgen.  

3. Bij uitbreiding geen onrechtmatige bewoning op het bestaande terrein  

Wanneer een initiatiefnemer zijn bedrijf wil uitbreiden met een terrein met 
recreatiewoningen en/of stacaravans dient eventuele onrechtmatige bewoning van 
recreatieverblijven van de initiatiefnemer op het bestaande terrein te zijn beëindigd.  

 


