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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fracties CDA en VVD, met betrekking tot 
de toeristische bewegwijzering voor ondernemers. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
1.    Heeft het college deze vragen van de Dinkellandse ondernemers ook ontvangen? Zo ja, wat is er tot op 
heden met deze vragen gedaan? 
Vragen van ondernemers over de toeristische bewegwijzering hebben veelal betrekking op de plaatsing van 
nieuwe borden. Vragen over de toeristische bewegwijzering worden als volgt behandelt; zie onder vraag 2. 
2.    Hoe en waar kunnen ondernemers een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor 
bewegwijzering? 
Ondernemers met een verzoek voor nieuw te plaatsen toeristische bewegwijzering kunnen contact opnemen 
met de bedrijvencontactpersoon voor de vrijetijdssector. Dit kan telefonisch of per mail. De ondernemers 
ontvangen informatie over de Provinciale beleidskaders en de kosten. Ondernemers worden door de 
bedrijvencontactpersoon tevens in contact gebracht met de afdeling Openbare Ruimte inzake de 
locatieaanwijzing en om de bestelling van de bewegwijzering te realiseren. 
3.    Wat zijn de ervaringen van ondernemers die bewegwijzering hebben? 
Uit de aanvragen van ondernemers voor nieuw te plaatsen bewegwijzering en aanvragen voor het 
vervangen van beschadigde bewegwijzering kan opgemaakt worden dat er bij ondernemers behoefte is en 
blijft aan dergelijke bewegwijzering. 
In hoeverre is de huidige vorm van bewegwijzering effectief gebleken? 
Uit het lokale belevingsonderzoek (2017) onder toeristen in Tubbergen en Dinkelland is de toeristische 
bewegwijzering en de vindbaarheid van ondernemers en attracties niet genoemd als een verbeterpunt of 
aandachtspunt voor de gemeente door de toerist. Over de daadwerkelijke effectiviteit van de toeristische 
bewegwijzering kan echter geen uitspraak worden gedaan omdat hier geen lokaal verkeerskundig 
onderzoek aan ten grondslag ligt. 
  

 



4.    De provincie Overijssel geeft aan bewegwijzering te willen verminderen. In 2017 heeft de provincie een 
verordening vastgesteld waarin een stop op bewegwijzering wordt vastgesteld. Kan het college zich in dit 
besluit vinden? Waarom wel, of waarom niet? 
Ja. In 2010 heeft het College van B&W met het document ‘Toeristisch-recreatieve bewegwijzering buiten de 
bebouwde kom’ de richtlijnen voor toeristisch-recreatieve bebording van de Provincie Overijssel gevolgd. Dit 
is bij het besluit uit 2017 tevens het geval. 
5.    Wat zijn de voor- en nadelen van het aanpassen van het huidige provinciaal bewegwijzeringsbeleid, in 
aansluiting op het Beeldkwaliteitsplan en de overeenkomst die in het kader van gebiedsprogramma 
Nationaal Landschap Noord Oost Twente met de provincie, de NOT-gemeenten en het waterschap gemaakt 
zijn? 
Voordeel: in het gebiedsprogramma Noordoost Twente 2005-2007 is het vergroten van de belevingswaarde 
en de recreatieve voorzieningen in de natuur en op het platteland benoemd als specifieke doelstelling voor 
vrijetijdssector. Het verminderen van (toeristische) bewegwijzering in het buitengebied kan een positieve 
bijdrage leveren aan de landschapsbeleving in Noordoost Twente door zowel inwoner en toerist en daarmee 
aan deze doelstelling. 
Nadeel: het verminderen van (toeristische) bewegwijzering kan mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de 
vindbaarheid van toeristische ondernemers en attracties. Door de technologische ontwikkeling van 
navigatieapparatuur in smartphones, auto’s en zelfs op de fiets is de vindbaarheid van ondernemers en 
attracties echter minder in het gedrang dan dat dit 10 jaar geleden zou zijn. 

 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


