
Dit levert onze  
sector op 
  Positieve impact op de kwaliteit van 
leven en gezondheid van mensen. De 
brede gastvrijheidssector biedt een 
ontspannende en energieke omgeving 
voor inwoners van alle leeftijden en 
culturen.

  Goede oplossingen op het vlak van de 
grote beleidsvraagstukken en -thema’s 
van deze tijd. Naast welzijn en economie 
ook op gebieden als wonen, verkeer, 
natuur, klimaat en energie.

  Economisch voordeel voor zowel de 
BV Nederland als provincies. De brede 
gastvrijheidssector is bijvoorbeeld een 
aanzienlijke bron van inkomsten en 
werkgelegenheid.  

Dit is onze visie  
op ruimte 
  De fysieke ruimte in Nederland is 
beperkt. En onze sector is niet de 
enige die om plek vraagt. Zo zijn 
er ook claims voor woningbouw, 
mobiliteit, natuurbescherming en een 
klimaatvriendelijk energiesysteem.

  Recreatie en toerisme gaan vaak 
uitstekend samen met al deze (beleids)
terreinen; onze sector is ‘inclusief’. 
We kunnen én willen op die vlakken 
een positieve rol spelen in provinciale 
programma’s en projecten.

  De behoefte aan recreatie en toerisme 
neemt toe. Door de bevolkingsgroei. 
Doordat steeds meer mensen stress 
ervaren. En door de vergrijzing: een 
stijgend aantal ouderen met tijd, zin en 
geld om te recreëren.

  Het is aan de overheid om te komen 
tot een uitgebalanceerde toewijzing 
van de schaarse ruimte. Bijvoorbeeld 
via de uitwerking van het Provinciaal 
Startpakket fysieke leefomgeving. 

MANIFEST

Geef toerisme 
en recreatie  
de ruimte!

Toerisme en recreatie, 
inclusief cultuur, leveren de 
samenleving heel veel op – van 
welvaart tot welzijn. En deze 
‘brede gastvrijheidssector’ 
kan nog meer bijdragen, want 
de vraag naar recreatief en 
toeristisch aanbod neemt toe. 
Wel is het dan hard nodig dat 
de sector genoeg (fysieke) 
ruimte krijgt. Een nieuw 
manifest roept provincies 
hiertoe op én geeft aan wat 
ervoor nodig is.
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  De instandhouding van voorzieningen 
die inwoners waardevol vinden. Van 
winkels, horeca en culturele instellingen 
tot de infrastructuur en vervoersopties 
om toeristische en recreatieve 
bestemmingen te bereiken. 
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4. Stimuleer verduurzaming en 
‘natuurinclusief handelen’. 

Geef recreatie en toerisme een 
rol in de verduurzaming van 
gebieden. Inspireer consumenten 
tot duurzame vormen van toerisme 
en recreatie. En maak regelingen 
om voorzieningen te verduurzamen 
makkelijker te vinden en te 
gebruiken.

5. Investeer in vervoersopties 
en infrastructuur. 

Spreek hiervoor bijvoorbeeld 
het fonds aan van het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied. 
En zorg zo dat mensen diverse 
vervoersmogelijkheden hebben 
om recreatieve en toeristische 
voorzieningen te bereiken. Inclusief 
elektrisch rijden, fietsen en 
wandelen.

6. Houd recreatieparken 
bestemd voor recreatie. 

Maak beleid om de vitaliteit 
en recreatieve functie van 
recreatieparken te herstellen en 
behouden. Versterk de rechtspositie 
van ondernemers in de aanpak van 
permanente bewoning. En maak 
elders ruimte voor woningen en 
noodopvang.

1. Blijf recreatie en toerisme  
stimuleren. 

Formuleer als coalitie een 
visie op deze sector. Beloof in 
het coalitieakkoord de sector 
te ondersteunen. Verbind die 
ondersteuning met andere 
beleidsterreinen. Reserveer een 
bijpassend begrotingsbedrag. En 
versterk de samenwerking tussen 
de sector en het beroepsonderwijs.

2. Geef de brede gastvrijheids-
sector genoeg fysieke ruimte. 

Zet dit doel in provinciale plannen 
en opgaven. Benut er vrijkomende 
landbouwarealen voor. Zorg dat 
commissies de kennis gebruiken 
van sectorexperts. Verzamel en 
analyseer data. En gebruik die onder 
meer om toerisme en recreatie slim 
te spreiden.

3. Voorkom de afsluiting van 
recreatieve gebieden. 

Leg alle maatregelen voor de 
natuurbescherming in een gebied 
op tafel. Vind een uitgebalanceerde 
combinatie van oplossingen. En kap 
daarbij toerisme en recreatie niet 
voorbarig af: toerisme en recreatie 
kunnen vaak prima samengaan met 
natuurbescherming.

Zes aandachts- 
punten voor  
provinciaal beleid

Hoe kan een provincie de 
brede gastvrijheidssector 
voldoende ruimte geven? Die 
vraag staat centraal in een 
nieuw manifest. Dit zijn de 
aandachtspunten:

Dit manifest is tot stand gekomen in samenwerking tussen Destinatie Nederland, het landelijk netwerk van destinatie- en citymarketing organisaties, 
en Gastvrij Nederland, het platform van branches en organisaties uit de gastvrijheidssector. Lees hier het volledige manifest.

https://destinatienederland.nl/2023/02/09/manifest-geef-toerisme-en-recreatie-de-ruimte/

