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Geachte dames en heren,
De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn achter de rug. Nu staat u als
politieke partij voor de grote uitdaging de komende vier jaar goed beleid te
voeren. Namens de gastvrijheidssector doen wij u graag een paar
(economische) suggesties aan de hand.
De gastvrijheidssector
De gastvrijheidssector bestaat uit alle organisaties en ondernemingen die zich
bezig houden met toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd. Het is een sector die
sterk bijdraagt aan de Nederlandse economie met in 2013 voor 65 miljard euro
aan bestedingen. Daarnaast zorgde de sector met ruim 590.000 banen voor zes
procent van het totaal aantal banen in Nederland.
Gastvrij Nederland
Gastvrij Nederland vertegenwoordigt een groot aantal organisaties en branches
in de gastvrijheidseconomie waarin zowel leisure als business zijn
vertegenwoordigd. Gastvrij Nederland spant zich in om de toeristischrecreatieve bedrijvigheid binnen Nederland in de volle breedte te versterken
zodat bezoekers hun voordeel kunnen doen in een dynamische en duurzame
sector met een hoogwaardige productbeleving tegen gunstige prijs- en
kwaliteitscondities.
Gastvrij Nederland is gelieerd aan VNO-NCW èn MKB Nederland
ANVR, ANWB, CLC VECTA Centrum voor Live Communication, Club van Elf, FC Federatie
Cultuur, HISWA-Vereniging, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, NBTC,
Nederlandse Vereniging van Luchthavens/Schiphol, Nederlandse Vereniging van Dierentuinen,
RECRON, Vereniging van Evenementenmakers, Vereniging van Schouwburg- en
Concertgebouwdirecties en VVV Nederland
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Rol provincie in gastvrijheidsbeleid
Gastvrij Nederland roept de provincie op te investeren in het
gastvrijheidsbeleid.
De provincie heeft een belangrijke rol in het gastvrijheidsbeleid. Die rol betreft
vooral de regierol voor ruimte en bereikbaarheid van
gastvrijheidsondernemingen. Daarnaast kan de provincie kaders stellen,
faciliteren, stimuleren en samenwerking bevorderen.
De focus moet daarbij zijn:
- realiseer en behoud basisvoorzieningen, infrastructuur en routenetwerken
voor fietsen, wandelen en varen;
- verbeter en behoud de kwaliteit van die voorzieningen en zorg ook voor
provinciegrens overstijgende afstemming en regie;
- stimuleer de ontwikkeling van innovatieve toeristisch-recreatieve
producten;
- geef aandacht aan de relatie natuur – recreatie, waarbij ondernemers ruimte
moeten krijgen om te ondernemen;
- trek als provincies gezamenlijk op in het realiseren van adequate
(toeristische) bewegwijzering en provincie-overschrijdende routenetwerken
voor varen, wandelen en fietsen.
Het investeren in de gastvrijheidssector loont voor de provincie, omdat de
baten (hogere bestedingen) direct ten goede komen aan de vitaliteit van de
openbare ruimte. Elke geïnvesteerde euro wordt dus ruim terugverdiend.

Sectorvisie en provincie
Gastvrij Nederland roept de provincies op aan te haken bij de uitwerking van
de sectorvisie.
Op 31 oktober 2013 heeft de sector de visie Vinden, Verrassen en Verbinden
gepresenteerd. Deze visie beschrijft de drie strategische pijlers waarmee vraag
en aanbod in de sector dichter bij elkaar gebracht moeten worden. De visie is,
gevoed door ideeën van ondernemers, beleidsmakers, overheden en onderwijs,
uitgewerkt in een Eindrapportage Actieagenda en sleutelprojecten, die op
11 december jl. aan de minister is aangeboden. Deze eindrapportage is als
bijlage bijgevoegd.
Deze sleutelprojecten zullen door de verschillende organisaties in de
gastvrijheidssector worden opgepakt met als doel het versterken van de sector
zelf. Betrokkenheid van de stakeholders, waaronder de provincies, is ook in de
volgende fase cruciaal.

Marketing op binnenlandse en internationale markt
Gastvrij Nederland roept de provincies op structureel te blijven investeren in
de marketing van het provinciale toeristische aanbod op zowel de binnenlandse
als de internationale markt.
De gastvrijheidssector is een belangrijke groeisector binnen de Nederlandse
economie en een belangrijke bron van inkomsten voor provincies. De sector
levert banen op voor alle niveaus en maakt gebieden leefbaarder. De sector
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heeft veel potentie: het aantal internationale toeristen dat ons land bezoekt kan
groeien naar 16 miljoen per jaar in 2020. Gezamenlijk geven deze
internationale bezoekers zo’n 11 miljard euro uit en zorgen zij voor 80.000
banen. Ook provincies kunnen profiteren van het groeiende internationale
toerisme.
Om voldoende slagkracht te ontwikkelen is samenwerking tussen alle
betrokken partijen daarbij van groot belang. Gelet op het belang van regionale
spreiding van het internationaal bezoek en de spreiding over seizoenen, zou de
provincie moeten stimuleren dat niet-traditionele toeristische gebieden meer
over het voetlicht worden gebracht. Aangezien dit voor het bedrijfsleven
minder vanzelfsprekend is, wordt de rol van de overheid hier groter.
Daarnaast is duurzame investering in de binnenlandse marketing – nog altijd
verreweg de grootste vakantie- en gastvrijheidsmarkt – van blijvende
betekenis.

Vitaal Platteland
Gastvrij Nederland roept de provincies op een economische strategie voor
vitaal platteland te ontwikkelen.
Beleid met betrekking tot natuur en landschap kan naar de mening van Gastvrij
Nederland alleen succesvol zijn, als dat in evenwicht gebeurt met de
economische ontwikkeling van het platteland.
Een vitaal platteland is van grote maatschappelijke betekenis; de belangen van
natuur en landschap dienen nauw verbonden te zijn met die van
voedselproductie, recreatie, volksgezondheid en het oplossen van de
klimaatproblematiek. Natuur en landschap zijn bovendien belangrijke
economische factoren; ondernemerschap en creatieve
financieringsmogelijkheden moeten worden benut om een bijdrage te leveren
aan verdere kwaliteitsverbetering van natuur en landschap. Economische
vitaliteit is bovendien een voorwaarde om draagvlak voor het natuur- en
landschapsbeleid te behouden.
Dit betekent dat de provincie moet inzetten op:
- Betere ontsluiting van het platteland door openstelling van landgoederen,
natuurgebieden en agrarische gebieden.
- Ontwikkeling van uitloopgebieden voor verbinding van stad en platteland.
- Bevordering multifunctioneel ondernemerschap rond natuur en landschap.
- Korte procedures ingeval van relevante vergunningaanvragen.
- Vereenvoudiging van regelgeving met betrekking tot natuur en landschap,
zonder afbreuk te doen aan het beschermingsniveau.
- Efficiëntere handhaving en uitvoering van die regelgeving.

Bruisende binnenstad
Gastvrij Nederland roept de provincie op de ontwikkeling van vitale
binnensteden te stimuleren.
Gastvrij Nederland is van mening dat, van kleine dorpskern tot grote
stadscentra, allen gebaat zijn bij een bruisend dorps- of stadscentrum.
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Attractieve dorps- en stadscentra dragen bij aan een positief leefklimaat,
economische stabiliteit en aan aantrekkelijkheid van woon- en werkomgeving.
Een goede combinatie van horeca, winkelvoorzieningen, cultuur en
burgerinitiatieven is daarom onmisbaar.
Dit betekent onder meer dat goede bereikbaarheid en prettige openbare
verblijfsruimte cruciaal zijn. De beschikbaarheid van een snel openbaar wifinetwerk wordt een steeds belangrijker randvoorwaarde. Aandacht voor cultuur,
evenementen, adequate parkeervoorzieningen en stimulerend horecabeleid
dragen in belangrijke mate bij aan de levendige binnenstad.
De rol van de overheid ten aanzien van een vitaal stads- of dorpshart is vooral
een ondersteunende en stimulerende rol. Daarnaast zouden overheden
ondernemerschap en ontwikkeling moeten faciliteren en bevorderen.
Gastvrij Nederland wenst u veel succes met de komende
collegeonderhandelingen en wij vertrouwen op een goed en gastvrij
Collegeprogramma.
Met vriendelijke groet,

Drs. J.C.T. van Wijk
Voorzitter Gastvrij Nederland

Bijlage: Eindrapportage Actieagenda en sleutelprojecten

