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Onderwerp: Vaststellen nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018

Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen uw raad voor om te besluiten de nota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2018 inclusief de 
zienswijzennota vast te stellen en de nota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2014 in te trekken.

Samenvatting van het voorstel
De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben in 2014 een gezamenlijke beleidsnota 
verblijfsrecreatie in Noordoost Twente opgesteld. Hierin is het beleid in de vier gemeenten op elkaar 
afgestemd, waardoor de gemeenten zich sterker kunnen profileren binnen Twente. Aangezien 
de ontwikkelingen in de vrijetijdssector snel gaan, hebben de vier gemeenten besloten de nota te 
actualiseren. De ontwerpnota heeft ter inzage gelegen. Hierop is één zienswijze binnen gekomen en deze is 
in bijgevoegde zienswijzennota weergegeven. De zienswijze heeft op onderdelen geleid tot aanpassing van 
de conceptnota (paragraaf 2.4.5 en 4.2). Wij stellen de raad voor te besluiten conform het bijgevoegde 
raadsbesluit.

Aanleiding voor dit voorstel
Met de gezamenlijke nota voor Noordoost Twente in 2014 zijn de ruimtelijke kaders in heel Noordoost 
Twente grotendeels gelijk getrokken. Als vervolg hierop hebben de vier Noordoost Twentse gemeenten 
samen met de sector (Koninklijke Horeca Nederland en de Recron) een verdiepingsslag gemaakt met het 
onderzoek ‘Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente. Onderzoek naar de vitaliteit van de sector’ (juni 2015)’. 
De uitkomsten van deze verdiepingsslag zijn verwerkt in deze nota. Daarnaast is de nota uit 2014 
geactualiseerd in verband met de ontwikkelingen in de vrijetijdssector.  

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Doel van de nota is kaders weergeven waarbinnen de verschillende vormen van verblijfsrecreatie zich in de 
toekomst kunnen blijven ontwikkelen zodat Noordoost Twente aantrekkelijk blijft en bezoekers blijft trekken. 
Dit heeft een positieve invloed op het aantal overnachtingen en daarmee de werkgelegenheid in Dinkelland 
en Noordoost Twente.

Argumentatie
Met de gezamenlijke nota voor Noordoost Twente in 2014 zijn de ruimtelijke kaders in heel Noordoost 
Twente grotendeels gelijk getrokken. Als vervolg hierop hebben de vier Noordoost Twentse gemeenten 
samen met de sector (Koninklijke Horeca Nederland en de Recron) een verdiepingsslag gemaakt met het 
onderzoek ‘Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente. Onderzoek naar de vitaliteit van de sector’ (juni 2015)’. 
De uitkomsten van deze verdiepingsslag zijn verwerkt in deze nota. 
De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2014 zijn:
Hoofdstuk 1:
1. Herschrijven paragraaf 'verdieping' n.a.v. de verdiepingsslag met het onderzoek 'Verblijfsrecreatie in 

Noordoost Twente'.
2. Onderzoek naar de vitaliteit van de sector (juni 2015). De uitkomsten van deze verdiepingsslag zijn 

verwerkt in deze nota.
3. Toevoeging paragraaf 'wat hebben we bereikt'.
4. Aanscherpen van het doel van de nota.
Hoofdstuk 2:
1. Cijfers en beschrijving van trends en ontwikkelingen aangepast naar huidige situatie.
2. Resultaten van genoemd onderzoek opgenomen en uitgewerkt.
Hoofdstuk 3:
1. SWOT analyse is aangepast naar de situatie anno 2018.
Hoofdstuk 5:
1. De diverse vormen van verblijfsrecreatie zijn onder de loep genomen; het onderdeel 



natuurkampeerterrein is geschrapt omdat in 2014 reeds is vastgesteld geen nieuwe 
natuurkampeerterreinen meer toe te staan en er zijn uitgangspunten toegevoegd bij enkele 
verblijfsvormen.

Hoofdstuk 6:
1. Paragraaf Economische en/of duurzame meerwaarde is toegevoegd.
Bijlage 1 en 2 zijn toegevoegd.
De voorschriften zijn in verband met leesbaarheid en doel van de nota verplaatst naar bijlage 3.
Voor de gehele inhoud wordt verwezen naar de conceptnota in de bijlage.
De ontwerpnota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente heeft van 29 juni 2018 tot en met 27 juli 2018 ter 
inzage gelegen. De RECRON heeft een zienswijze ingediend die is verwerkt in de zienswijzennota. Deze 
zienswijze gaf aanleiding tot een aanpassing in het ontwerp in paragraaf 2.4.5. en 4.2.

Externe communicatie
Na vaststelling door de NOT gemeenten vindt bekendmaking plaats op de gebruikelijke wijze.

Financiele paragraaf
n.v.t.

Uitvoering
Na vaststelling door de gemeenteraden treedt de nota in werking.

Evaluatie
In de toekomst zal de nota als de ontwikkelingen in de vrijetijdssector hier aanleiding toe geven wederom 
onder de loep genomen worden om te bekijken of actualisatie nodig is.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Deze nota is zowel voor Tubbergen als voor Dinkelland van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 16 oktober 2018
Nummer: 15 B 
Onderwerp: Vaststellen nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2018, nr. 15 A;

gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van ;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet

1. de Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2014 in te trekken;
2. de Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018 inclusief zienswijzennota vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 oktober 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,


