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Inleiding

Het landelijk gebied staat de komende jaren 
voor grote maatschappelijke opgaven, die 
zullen leiden tot een ruimtelijke herinrichting. 
Dit vraagt om een andere manier van denken 
en doen, met hierop afgestemde scenario’s 
voor de vrijetijdseconomie: meer focus 
op duurzaamheid, digitalisering én het 
participeren in gebiedsontwikkeling. Het 
unieke landschap van Overijssel vormt immers 
de basis van de toeristische aantrekkingskracht 
en de meerwaarde voor haar eigen inwoners 
om hier te wonen, te werken, maar ook te 
recreëren. Daarom doen we een oproep aan 
u, onze provinciale volksvertegenwoordigers, 
om bij het oplossen van de opgaven niet alleen 
aandacht te hebben voor de bedreigingen, maar 
ook in te zetten op kansen. En juist dan komt de 
vrijetijdseconomie in beeld!

De vrijetijdseconomie is een kansrijke sector 
voor het landelijk gebied in Overijssel. Geen 
enkele sector heeft namelijk het afgelopen 
decennium zo’n grote groei doorgemaakt. In 
Overijssel werken inmiddels 47.000 personen 
in de vrijetijdseconomie. Dat is bijna 6% van 
de totale werkgelegenheid van Overijssel. De 
verbindende schakel tussen de overheid en de 
ondernemers is de unieke netwerkorganisatie 
Gastvrij Overijssel die samen met haar 19 
maatschappelijke partners scenario’s creëert 
om als sector duurzaam door te ontwikkelen.

Investeringen in de vrijetijdseconomie bieden 
niet alleen meerwaarde voor toeristen, maar 
juist ook voor de eigen inwoners. Er is dan ook 
sprake van een absolute dubbelslag. Inzetten 
op de vrijetijdseconomie betekent behoud 
van werkgelegenheid en het voorkomen van 
een ‘kennisvlucht’ in het landelijk gebied. De 
vrijetijdsbedrijven bieden een breed spectrum 
aan banen en functies. Bijkomend voordeel is 
dat ook ondernemers en gemeenten bereid 
zijn te investeren, zodat het geheel veel meer 
is dan de som der delen. Vanwege het grote 
maatschappelijke belang is het cruciaal dat de 
vrijetijdseconomie/toerisme & recreatie een 
aparte provinciale portefeuille blijft zoals dit ook 
wordt georganiseerd in andere provincies met 
grote toeristische en recreatieve belangen. 

Door samen te investeren 
bereiken we meer

Toerisme 
als kans in 

het landelijk 
gebied!
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Waar zetten we op in?

De grote maatschappelijke veranderingen vragen dat we innovatief moeten 
zijn. De enige constante voor onze aanpak is namelijk verandering, 
omdat we moeten meebewegen met ontwikkelingen in de maatschappij 
en de markt. De focus van Gastvrij Overijssel ligt voor de aankomende 
coalitieperiode op de volgende drie onderdelen:

Behoud voor 

toerisme & 

recreatie 

een aparte 

portefeuille

Innovaties stimuleren bij ondernemers rondom de speerpunten Duurzaam, Groen & Digitaal 
en Personeel, Opleiding en Arbeidsmarkt. We kijken hiervoor naar koppelkansen met Europa1, 
maar ook bijvoorbeeld naar de verdere uitrol van de Toeristenradar. Daarmee gaan we toeristen en 
recreanten optimaal over Overijssel spreiden en kunnen we de natuur beter beschermen. 

Doorontwikkelen van R&D Gastvrij Overijssel. We werken vanuit een gemeenschappelijke 
onderzoeks- en innovatieagenda voor de vrijetijdsketen. Dit leidt tot dataverzameling 
en datamining op gebiedsniveau (smart data) en de analyse van vraagstukken die de 
vrijetijdseconomie structureel en duurzaam kunnen versterken. 

Aan de slag met ‘proeftuinen’ op gebiedsniveau, waarbij concepten voor nieuwe belevingsiconen 
worden verkend. Daarmee leveren we een bijdrage aan de herinrichting van het landelijk gebied 
en de concrete invulling van vrijetijdslandschappen. Hierbij ook een koppeling maken met 
de belevingsaspecten van de routenetwerken, ten behoeve van de recreatieve en toeristische 
gebruikers. Routenetwerken zijn cruciaal voor de gewenste ontsluiting én beleving van alle 
gebieden.

1

2

3

1 European Pathway for Tourism”, 2022
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Hoe realiseren we de ambities?

Gastvrij Overijssel biedt de strategische verbinding met de sector en is 
het centrale aanspreekpunt vanuit de sector. Recent is door onderzoeks- 
en adviesbureau Dialogic, in opdracht van Provincie Overijssel, een 
evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de werkwijze en organisatie van Gastvrij 
Overijssel. Dialogic stelt dat Gastvrij Overijssel zich heeft ontwikkeld tot een 
unieke en krachtige netwerkorganisatie in Nederland, die de cohesie in de 
sector heeft versterkt. Dialogic merkt onder andere het volgende op: “Juist nu 
de sector voor grote uitdagingen staat én haar bijdrage aan maatschappelijke 
opgaven kan versterken, lijkt het ons in relatie tot de meerwaarde van Gastvrij 
Overijssel (blijkend uit dit onderzoek) wenselijk om de continuïteit van het 
netwerk te waarborgen”. (Dialogic, maart 2022)

Verder stelt Dialogic:

Gastvrij 
Overijssel 

uniek netwerk 
in Nederland

“Wanneer de provincie besluit de 
financiering aan het netwerk te 
continueren, zal het netwerk verder 
gaan op de ingeslagen weg met meer 
aandacht voor maatschappelijke 
uitdagingen [...]. Met een grotere 
bijdrage kan dit intensiever en sneller 
gerealiseerd worden en kunnen meer 
ondernemers ondersteund worden. 
Mogelijk kan dan ook ingezet 
worden op pilots of proeftuinen voor 
innovatie voor ondernemers.”

Dialogic, maart 2022
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Vrijetijdslandschappen en iconen

Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft de conclusies van het 
evaluatierapport onderschreven:

 “…ook naast investeringsprogramma’s kan Gastvrij Overijssel een zeer waardevolle 
rol vervullen. Het ontwikkelen van bijvoorbeeld vrijetijdslandschappen en iconen 
ondersteunend aan de Omgevingsvisie is er zo een. Ook op andere punten, zoals de 
energie- en klimaatopgave en de uitwerking van landschapsbiografieën voor gebieden, 
waaronder de Nationale Parken, kan de sector inbreng leveren. Want er zal op ons 
de komende jaren een groot beroep worden gedaan om de grote opgaven tot een 
goed resultaat te brengen. Wij gaan ervan uit dat wij hiervoor het maatschappelijk 
middenveld dringend nodig hebben. Hier ligt ook onze kracht. Het is dus ook in ons 
eigen belang te blijven investeren in het netwerk van Gastvrij Overijssel”.

Statenbrief Gedeputeerde Staten van Overijssel, 2022

Reserveer 2 
miljoen per jaar 

voor Recreatie en 
Toerisme 

= 0,5% van de 
provinciale 
begroting



6

Samen investeren 

Wanneer u ook kiest voor de vrijetijdseconomie, koppelen we 
de investeringen van ondernemers en gemeenten aan die 
van de provincie en verdubbelen we daardoor de slagkracht. 
De afgelopen periode hebben we gezien dat de ondernemers 
en gemeenten een flinke financiële bijdrage leverden. Het is 
onze inzet en verwachting dat deze financiële bijdrage ook 
de komende jaren wordt voortgezet, zodat in de plannen van 
MarketingOost Branding, Bestemmingsmanagement en 
Stakeholdersmanagement verder door ontwikkeld worden. 
Het Programma Vrijetijdseconomie van Gastvrij Overijssel en 
de werkplannen van MarketingOost zijn complementair aan 
elkaar.

We kunnen met de bijdragen van de provincie, ondernemers én 
gemeenten de werkgelegenheid de komende collegeperiode 
op peil houden en de leefbaarheid in het landelijk gebied 
versterken waar andere sectoren het moeilijk hebben. We 
sluiten met onze ambities volledig aan op de kerntaken van de 
provincie. Het aanjagen van de economie wordt nadrukkelijk 
verbonden aan het realiseren van de grote maatschappelijke 
opgaven in Overijssel, onder andere op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie. We vragen 
daarom aan u om de provinciale investeringen tenminste op hetzelfde niveau te houden en 2 miljoen per 
jaar voor toerisme en recreatie te reserveren. In percentages uitgedrukt bedraagt dit 0,5% van de jaarlijkse 
provinciale begroting. Hiermee kunnen de eerste twee doelstellingen van Gastvrij Overijssel worden uitgewerkt. 

Daarnaast adviseert Gastvrij Overijssel u om de scope van de stikstofaanpak te verbreden. Immers is niet alleen 
stikstof bepalend in de aanpak, maar ook de samenhang met andere doelen in het landelijk gebied, waaronder 
die voor toerisme en recreatie. We zien de verbreding van deze doelstelling ook terug in andere provincies, 
waaronder Zeeland2 . Binnen Overijssel kan dit uitgewerkt worden binnen het Provinciale Programma 
Landelijk Gebied (PPLG) middels een aparte gastvrijheidsparagraaf. Door vanuit de 10% vrij besteedbare 
(Rijks)middelen 1 miljoen per jaar in te zetten voor de ontwikkeling van nieuwe vrijetijdslandschappen 
zal de sector in de volle breedte worden versterkt en kan de derde doelstelling van Gastvrij Overijssel worden 
gerealiseerd. Aantrekkelijke, beleefbare en goed ontsloten vrijetijdslandschappen betekenen voor de inwoners 
van Overijssel een upgrade van het landschap waarin zij wonen, werken en recreëren. Met andere woorden: 
een win-win situatie voor de inwoners én de vrijetijdseconomie.

Begrotingsopzet Programma Vrijetijdseconomie 2024-2027  

van Gastvrij Overijssel
Budget in euro’s Bron

Innovatieprogramma ondernemers - Duurzaam, Digitaal, Personeel & Arbeidsmarkt 4.500.000 Vrijetijdseconomie

Omgevingsbewust ondernemen door vergroening bedrijven 1.500.000 PPLG

Doorontwikkeling R&D Gastvrij Overijssel 3.500.000 Vrijetijdseconomie

Planmatige versterking vrijetijdslandschappen 2.500.000 PPLG

Financiering door Provincie Overijssel 12.000.000

Verbreed het 
stikstofdossier 

net zoals 
andere 

provincies

2 Richtingen notitie opgave Landelijk Gebied en Stikstof Provincie Zeeland, oktober 2022 / Nr: 183319
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De netwerkorganisatie 
Gastvrij Overijssel doet 
ertoe!

Mede namens de vrijetijdsondernemers van 
Overijssel en alle 19 netwerkpartners pakt 
Gastvrij Overijssel de spreekwoordelijke 
‘handschoen’ graag met u op!

Resultaten programma vrijetijdseconomie 2024 - 2027 Gastvrij Overijssel

Behoud werkgelegenheid Recreatie & Toerisme

Stimuleren en faciliteren innovatie en duurzaamheid vrijetijdsketen

Herinrichting en kwaliteitsimpuls landelijke gebied

Gebiedsgerichte invulling vrijetijdslandschappen

Voorkomen braindrain en terugdringen tekorten arbeidsmarkt 

Ondernemers en gemeenten investeren mee in de samenhangende aanpak

Versterking concurrentiepositie van Overijssel en haar regio’s



Meer informatie?

www.gastvrijoverijssel.nl

Gastvrij Overijssel
Drs. Jan Ybema, voorzitter
06-53836455

Drs. Adri Ooms, programmacoördinator
06-53728358
 
info@gastvrijoverijssel.nl


