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Voorliggend onderzoek ''Samenwerken in Regio Rivierenland'' is uitgevoerd in het kader van het  

regionale uitvoeringsprogramma 2016-2020 dat bij het Ambitiedocument van Regio Rivierenland hoort. Voor 

het speerpunt Recreatie en Toerisme is opgenomen dat de samenwerking te verstevigen is om innovaties en 

initiatieven aan te jagen.  

 

In de Ruimtelijke Strategische Visie, ook onderdeel van het uitvoeringsprogramma 2016-2018, die reeds aan de 

raden is aangeboden is ruimte geboden voor de ontwikkeling van grootschalige verblijfsaccommodaties en 

attracties. Het Regionale Investeringsfonds is al ruim twee jaar operationeel en geëvalueerd, initiatiefnemers in 

de sector Recreatie en Toerisme weten de weg naar het fonds goed te vinden. Met het RBT Rivierenland zijn 

prestatieafspraken gemaakt om meer transparantie te krijgen in de relatie tussen gemeenten en RBT 

Rivierenland voor promotie en marketingactiviteiten. Met provincie Gelderland zijn we in gesprek om vorm te 

geven aan de uitvoeringsagenda van de provincie, enkele projecten in onze regio zijn al gehonoreerd.  

 

Wat we missen is een afstemming tussen de agenda's en activiteiten van de stakeholders in de sector 

Recreatie en Toerisme. Juist door onderlinge samenwerking is nog meer omzetgroei te bereiken. Binnen de 

andere twee speerpunten van de regio, agribusiness en economie en logistiek, is wel afstemming tussen de 

stakeholders. Het onderzoek is gestart om een beter beeld te krijgen van het netwerk Recreatie en Toerisme.  

 

We verwachten dat het onderzoek inzicht levert in hoe de samenwerkingen binnen het speerpunt recreatie en 

toerisme lopen en te verbeteren zijn om gestelde ambities te bereiken. De resultaten van het onderzoek zijn te 

betrekken bij de herijking van het huidige ambitiedocument voor de periode 2020-2024.  

 

Jan de Boer,  

 

Speerpuntvoorzitter Recreatie en Toerisme en AB lid Regio Rivierenland 



BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD   RAPPORTAGE SAMENWERKEN IN REGIO RIVIERENLAND 

 
4 

 

1 Voorwoord ................................................................................................................................................................................................... 3 

2 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................................................... 4 

3 Inleiding ........................................................................................................................................................................................................ 6 
3.1 Context: een sector in ontwikkeling ......................................................................................................................................... 6 
3.2 Rapportage..................................................................................................................................................................................... 7 
3.3 Onderzoeksaanpak ...................................................................................................................................................................... 7 
3.4 Leeswijzer ....................................................................................................................................................................................... 8 

4 Inventarisatie; huidige en gewenste situatie ............................................................................................................................. 10 
4.1 Stakeholdersanalyse ...................................................................................................................................................................... 10 
4.2 Interviews stakeholders ................................................................................................................................................................. 13 
4.3 Consoliderende gesprekken ......................................................................................................................................................... 16 

5 Benchmark: inspirerende voorbeelden .............................................................................................................................................. 21 

6 Conclusies, aanbevelingen en acties ................................................................................................................................................... 26 
6.1 Belangrijkste conclusies ................................................................................................................................................................ 26 
6.2 Aanbevelingen .................................................................................................................................................................................. 26 
6.3 Aan de slag ........................................................................................................................................................................................ 28 

Bijlage 1 ......................................................................................................................................................................................................... 30 

Bijlage 2 ......................................................................................................................................................................................................... 36 
 



BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD   RAPPORTAGE SAMENWERKEN IN REGIO RIVIERENLAND 

 
5 

  



BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD   RAPPORTAGE SAMENWERKEN IN REGIO RIVIERENLAND 

 
6 

 

Aan de hand van drie economische speerpunten; Agribusiness, Recreatie en Toerisme en Economie en 

Logistiek wordt gewerkt aan het stimuleren en versterken van de regio. Om hier uitvoering aan te geven is het 

Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 opgesteld. Regio Rivierenland wil faciliteren, verbinden en 

samenwerking stimuleren om de sector te ontwikkelen met als doel de omzet jaarlijks met 5% te laten groeien. 

Naast de faciliterende rol van Regio Rivierenland en de gemeenten, hebben ook de ondernemers een rol in de 

ontwikkeling van de sector. Daarvoor is het van belang het kennisniveau van stakeholders te ontwikkelen, 

zodat stakeholders zich bewust worden van ontwikkelingen en hierop in kunnen spelen.  

Een goede samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie tussen ondernemers, 

onderwijs/kennisinstellingen, de overheid, maatschappelijke organisaties en/of ondernemende burgers is 

daarbij van essentieel belang.  

 

 
 

De vrijetijdssector is een belangrijke sector voor Rivierenland en staat de afgelopen jaren volop in de aandacht.  

Tot de vrijetijdssector scharen we onder andere verblijfsrecreatie, zoals een overnachting op een camping, een 

bungalowpark, in een hotel of B&B, maar ook dagrecreatie met een breed palet aan activiteiten, van een fiets- 

of wandeltocht, tot het bezoeken van musea, een attractie, een stadsrondleiding, funshoppen, lekker uit eten 

gaan of een terrasje pakken. De belangrijkste recreant in Rivierenland is onze eigen inwoner. Ruim 70% van de 

vrijetijdsactiviteiten worden binnen een straal van 20 kilometer vanaf het huisadres ondernomen1.  

 

De vrijetijdssector groeit. Het inkomend toerisme is de afgelopen jaren fors toegenomen en de komende jaren 

zet deze ontwikkeling naar verwachting door. Tegelijkertijd groeit het binnenlands toerisme en worden steeds 

meer dagrecreatie activiteiten ondernomen. Dat biedt kansen. Kansen om de sector in Rivierenland verder te 

verstevigen en daarmee de lokale economie te stimuleren. Bovendien kan de sector een bijdrage leveren aan 

maatschappelijke opgaven, zoals leegstand. Er is echter ook een keerzijde. Een goede balans tussen economie 

en een prettige leefomgeving is gewenst om massatoerisme en ‘overbenutting’ van het potentieel te 

voorkomen.  

 

Naast deze rapportage hebben we separaat een notitie samengesteld waarin we meer inzicht geven in hoe de 

vrijetijdssector in Nederland, Gelderland en Rivierenland er op dit moment voor staat aan de hand van feiten 

en cijfers en actuele trends en ontwikkelingen. Daarin zijn ook kansen opgenomen waar de regio op in kan 

spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 
1 Bron: ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO), NBTC-NIPO research, 2016 

http://www.regiorivierenland.nl/
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Bij aanvang van dit onderzoek is er nog onvoldoende inzicht in de mate en manier waarop binnen de regio 

wordt samengewerkt. Regio Rivierenland heeft ons gevraagd dit te onderzoeken en een advies uit te brengen 

over hoe de samenwerking verder kan worden gestimuleerd. De volgende onderwerpen brengen wij in kaart in 

voorliggend document:   

 

  In welke mate en op welke wijze wordt op dit moment samengewerkt in Regio 

Rivierenland;   

  Of, en zo ja, op welke manier, met welk doel, op welke schaal en met betrekking tot 

welke onderwerpen willen stakeholders in de toeristisch-recreatieve sector met elkaar samenwerken;   

  Op welke manier wordt in andere regio’s, provincies en gemeenten gewerkt aan 

het stimuleren van samenwerking in de toeristisch- recreatieve sector en wat kunnen we hiervan leren;   

  Hoe kan Regio Rivierenland concreet invulling geven aan het stimuleren van 

samenwerking binnen de regio. De succes- en faalfactoren bij samenwerking worden benoemd. 

 

Het stimuleren van de samenwerking moet uiteindelijk resulteren in;  

 Het aantrekken van meer bezoekers, o.a. buitenlandse gasten; 

 Het verbeteren van de kwaliteit van voorzieningen;  

 Het (door)ontwikkelen van het aanbod. 

 

En leiden tot een jaarlijkse omzetgroei van 5% (dit doel is bepaald door de Regio Rivierenland in 2016), 

waarmee wordt bijgedragen aan de ambitie van de regio. 

 

 
 

We hebben de volgende stappen doorlopen: 

 

  Allereerst hebben we een begeleidingsgroep samengesteld waarmee 

we de processtappen en inhoud van deze notitie hebben afgestemd, bestaande uit:  

 Marion Hendriks, gemeente Neder-Betuwe 

 Tomas Ooijevaar, gemeente Maasdriel 

 Ludolf van Lith, gemeente West Betuwe 

 Annoesjka Wintjes, Regio Rivierenland 

 Caroline Scholtens, RBT Rivierenland 

 . Samen met de begeleidingsgroep hebben we een stakeholdersanalyse gemaakt, zie 

paragraaf 2.1 en bijlage 1.  

  We hebben 13 interviews afgenomen met stakeholders uit het toerisme 

en recreatie speelveld in de regio, zie voor het overzicht van de geïnterviewden paragraaf 2.2.  

 Aanvullend hebben we nog  afgenomen met samenwerkingsverbanden en 

evenementenorganisatoren, namelijk: 

 Rivierenlandhotels 

 Gouden Ham 

 Cultuurfestival Bommelerwaard 

 Betuwse Buitendagen 

 Tot slot hebben we gezocht naar van succesvolle samenwerkingen in en buiten 

de regio.  
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Het onderzoek is uitgevoerd conform het uitvoeringsprogramma van de regio. Binnen de opdracht was er 

ruimte voor een beperkt aantal interviews. De interviews zijn geen representatieve afspiegeling van de 

volledige sector, maar de gevoerde gesprekken geven wel een goede weergave van de situatie op dit moment.  

 

De resultaten hebben we voorgelegd en aangescherpt in afstemming met alle ambtenaren en bestuurders met 

toerisme en recreatie in de portefeuille.  

 

 
 

In hoofdstuk 2 hebben we de resultaten uit de inventarisatie weergegeven, waaronder de stakeholdersanalyse 

(paragraaf 2.1), de interviews met stakeholders (paragraaf 2.2) en consoliderende gesprekken (paragraaf 2.3). 

Vervolgens hebben we in hoofdstuk 3 inspirerende voorbeelden opgenomen. We sluiten deze rapportage af 

met de belangrijkste conclusies, aanbevelingen en concrete acties (hoofdstuk 4). 
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Samen met de begeleidingsgroep, een afvaardiging vanuit de gemeenten en RBT Rivierenland, hebben we in 

kaart gebracht welke stakeholders actief zijn in het toerisme en recreatie speelveld en hoe deze partijen zich 

tot elkaar verhouden. Wie heeft welke rol en wie kan waaraan bijdragen? Door dit schetsmatig in beeld te 

brengen krijgen we inzicht in waar nu al goed wordt samengewerkt en waar de hiaten zitten.  

 

In figuur 2.1 hebben we een schets gemaakt van het toerisme en recreatie speelveld in Regio Rivierenland.  

 

In tabel 2.1 in bijlage 1 hebben we de schets verder uitgewerkt en per categorie - overheid, organisaties en 

ondernemers -  de verschillende partijen weergegeven. Vervolgens hebben we per partij aangegeven welke 

bijdrage ze leveren aan de toerisme en recreatie sector en / of welke beschikbare instrumenten ze in huis 

hebben om de sector te stimuleren.  

 

In paragraaf 2.1.1 hebben we de eerste voorzichtige conclusies getrokken over de samenhang in het toerisme 

en recreatie speelveld in de regio. De conclusies zijn gebaseerd op de schets, de tabel en hetgeen besproken 

met de begeleidingsgroep.  
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Figuur 4.1 Netwerk toerisme en recreatie Regio Rivierenland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUITEN  
DE REGIO 

SCOPE: RIVIERENLAND 

OVERHEDEN 

OMLIGGENDE PROVINCIES 

EUREGIO 
RIVIERGEMEENTEN 

PROVINCIE 

GELDERLAND 

GEMEENTEN (8X) 

ORGANISATIES 

ONDERNEMERS 

WATERSCHAP / 

RIJKSWATERSTAA
T 

REGIO 
RIVIERENLAND 

TOERISTISCH OVERLEG 

NO BRABANT 

RBT RIVIERENLAND 

LOKALE EN THEMATISCHE 
MARKETINGORGANISATIES 

(VRIJWILLIGERS EN 

PROFESSIONEEL) 

TOERISTISCHE INFO. 

POSTEN EN TOP’S 

TOELEVERANCIERS 

(O.A. VEERDIENST) 

UIT®WAARDE 

TERREINBEHEERDERS 

(SBB, GLK, NM enz.) 

KENNIS- EN 
ONDERWIJSINSTELLINGEN 

BRANCHEORGANISATIES 

HISTORISCHE KRINGEN EN 

CULTURELE ORGANISATIES 

RANDORGANISATIES (O.A. CROSS 
OVER AGRO) 

ONDERNEMERS EVENEMENTEN 

LOKALE 

ONDERNEMERSVERENIGINGEN 

OF PLATFORMEN 

SCOPE: RIVIERENLAND 

Relatie / 

samenwerking 

NBTC 

SAMENWERKING 
GELDERSE RBT’S 

OMLIGGENDE DMO’S  



BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD   RAPPORTAGE SAMENWERKEN IN REGIO RIVIERENLAND 

 

 

Op basis van figuur 2.1 en tabel 2.1 uit bijlage 1.  

 Regio Rivierenland is een ondernemende regio; er zijn veel partijen actief in het speelveld van recreatie en 

toerisme. Met name op lokaal- of thematisch niveau zijn veel samenwerkingsverbanden, platformen, 

verenigingen en organisaties actief.  

 De gemeenten hebben een centrale rol in het geheel en hebben met veel partijen een directe relatie. 

Hetzelfde geldt voor RBT Rivierenland en Uit®waarde.  

 Meerdere partijen (met name overheden) bieden financiële mogelijkheden om nieuwe initiatieven aan te 

jagen en te realiseren, zoals het Regionaal Investerings Fonds (RIF), de Koersnotitie van de provincie 

Gelderland en lokale subsidies en fondsen (bijvoorbeeld Lokaal Investerings Fonds Neder-Betuwe).  

 Een groot deel van de organisaties kan een bijdrage leveren op het gebied van promotie- en 

productontwikkeling op lokaal- of thematisch niveau.  

 Er zijn meerdere partijen die iets kunnen leveren op het gebied van kennisontwikkeling en -deling, 

bijvoorbeeld over een specifiek gebied of thema. Op basis van figuur 2.1 krijgen we geen duidelijk inzicht 

in hoe deze kennis allemaal wordt ontsloten. Eén overkoepelend overlegplatform op het gebied van 

kennisontwikkeling en kennisdeling ontbreekt.  

 Er zijn veel organisaties die op lokaal niveau diverse verbindingen tot stand brengen, zoals lokale 

marketingorganisaties en/of ondernemersverenigingen. Een regionale verbinder, een plek of persoon 

waar alle initiatieven bij elkaar komen en waar initiatieven aan elkaar kunnen worden gekoppeld, lijkt op 

dit moment te ontbreken. RBT Rivierenland faciliteert dit voor een deel.   

 De “traditionele” kennispartijen, zoals de onderwijsinstellingen opereren redelijk zelfstandig.  
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Tabel 4.1 Overzicht geïnterviewden  

Overheid Regio Rivierenland 
Jan de Boer, speerpuntvoorzitter Recreatie en 

Toerisme 

  Gemeente Maasdriel Jan-Hein de Vreede, wethouder 

Semi-overheid RBT Rivierenland Richard de Bruin, directeur 

  Uit®waarde Alex Kwakernaak, directeur 

Organisaties 
Platform Recreatie & Toerisme 

Neder-Betuwe 
Henk Brienissen, campingeigenaar  

  Recron/Hiswa   Ivo Gelsing, regiomanager Gelderland en Limburg 

  St. De Lingestreek Astrid van Bruchem, bestuurslid 

  Stichting Liniebreed Ondernemen Juke van Niekerk, directeur 

Ondernemingen Slot Loevestein Ien Stijns, directeur 

  Moeke Mooren Joep van Gruijthuijsen, directeur 

  Heerlijkheid Mariënwaerdt Nathalie Van Verschuer, eigenaresse 

Onderwijs ROC RIvor Pascale van Onselen en Debbie Tartarin, docenten 

Evenement Fruitcorso Tiel Gert Jan van Ingen, bestuurslid 

  

Het doel van de interviews is om meer inzicht te krijgen in hoe partijen elkaar op dit moment weten te vinden 

in de regio (op welke onderwerpen, wie is betrokken enz.), waar partijen elkaar nog niet weten te vinden en of 

er behoefte is aan een intensivering van de samenwerking en zo ja hoe. We hebben de belangrijkste 

bevindingen hieronder samenvattend weergegeven.  

 

Onderdeel 1: Wat vindt u van hoe op dit moment wordt samengewerkt / partijen elkaar weten te vinden 

m.b.t. toerisme en recreatie in Regio Rivierenland? Wat gaat goed en wat kan beter?  

 Uit de gesprekken komen uiteenlopende reacties naar voren. De één geeft aan op dit moment al intensief 

samen te werken met partijen uit de omgeving en de ander werkt nog niet tot nauwelijks samen. De één 

beschikt naar eigen zeggen over een goed overzicht van de partijen die ‘iets’ doen met recreatie en 

toerisme in Regio Rivierenland (met name op lokaal niveau) en de ander geeft aan dat dat overzicht 

ontbreekt. Welke organisatie waarvoor aan de lat staat is voor de meeste geïnterviewden niet helemaal 

duidelijk, evenals waar ze dit totaaloverzicht kunnen krijgen.  

 Bijna iedereen geeft aan dat er heel veel partijen actief zijn in de toerisme en recreatie sector in 

Rivierenland, maar dat de partijen in veel gevallen naast elkaar opereren. De term versnippering valt 

meerdere keren in de interviews.  

 Meerdere geïnterviewden geven aan dat op lokaal niveau redelijk tot goed wordt samengewerkt. Daarbij 

wordt aangegeven dat het op lokaal niveau doorgaans gemakkelijker is om partijen bij elkaar te brengen 

dan op regionaal niveau. Er is vaak lokaal vanzelf meer verbondenheid en het gezamenlijk belang is 

duidelijker. Daarnaast is een partij die ‘om de hoek zit’ doorgaans gemakkelijker benaderbaar. In 

bovenlokale samenwerkingen zijn vooral grotere partijen actief.  
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 Volgens de geïnterviewden wordt op dit moment op regionaal niveau niet tot nauwelijks samengewerkt 

en de lokale en regionale initiatieven komen onvoldoende bij elkaar. Als voorbeeld wordt daarbij door 

enkele geïnterviewden geschetst dat RBT Rivierenland onvoldoende op de hoogte is van lokale 

initiatieven en deze daardoor niet genoeg voor het voetlicht kan brengen. Een aantal respondenten geeft 

aan dat dit ook de reden is waarom veel lokale initiatieven ontstaan; ze vinden onvoldoende regionale 

aansluiting. Verklaringen die worden gegeven voor de beperkte samenwerking op regionaal niveau zijn 

o.a.: 

 Professionaliteit van de sector in de regio: de sector wordt gekenmerkt door veel kleinschalige 

bedrijven die vaak minder professioneel zijn ingericht en over beperkte tijd, financiële middelen 

en kennis beschikken. Daarnaast wordt aangegeven dat toerisme en recreatie nog wat 

onderbelicht is in Rivierenland.  

 Fysieke barrières; Rivierenland heeft van oudsher niet één identiteit (m.u.v. de Betuwe). Daardoor 

is er geen logische verbondenheid. En de rivieren, snelwegen en spoorweg vormen natuurlijke 

barrières die samenwerking letterlijk in de weg staan. 

 Het belang is niet (voldoende) aanwezig; samenwerken kan succesvol zijn wanneer er voldoende 

winst te behalen is voor de individuele partners en er een concreet gemeenschappelijk belang is. 

Vaak hebben partijen op regionaal niveau weinig met elkaar, zijn dergelijke samenwerkingen 

sterk afhankelijk van subsidies en aanjagers en is het individuele gewin te abstract of ligt het te 

ver in de toekomst. Zodra de subsidie of ondersteuning wegvalt kan de samenwerking ook 

inzakken. 

 Een aantal respondenten geeft aan dat lokale samenwerkingsinitiatieven kwetsbaar zijn doordat de 

continuïteit en professionaliteit onder druk staat o.a. door financiële onzekerheden, afhankelijkheid van 

vrijwilligers en onvoldoende slagkracht.  

 De (regionale) bijeenkomsten die veelal door RBT Rivierenland en Regio Rivierenland worden 

georganiseerd worden gewaardeerd. En er is behoefte om elkaar vaker dan nu te treffen (één op één of 

middels bijeenkomsten, subregionaal of op thema’s georiënteerd). Buiten Regio Rivierenland en RBT 

Rivierenland lijken op dit moment weinig partijen een rol te spelen in het samenbrengen van toerisme en 

recreatie partijen in een wat groter verband met uitzondering van bijvoorbeeld Stichting Liniebreed 

Ondernemen.  

 Een aantal respondenten is van mening dat er te weinig afstemming is tussen gemeenten onderling. Dat 

maakt voor hun gevoel dat er op dit moment geen eenduidige strategie wordt gevolgd en budgetten 

versnipperd raken. 

 Tot slot komt de functie van RBT Rivierenland tijdens alle interviews – zonder daar bewust op te sturen -  

ter sprake. We hebben niet specifiek gevraagd naar de tevredenheid ten aanzien van het functioneren van 

het RBT, dus daar gaan we in dit rapport niet dieper op in. We willen wel kort samenvatten wat in de 

gesprekken wordt gezegd over de rol van het RBT, omdat RBT Rivierenland een belangrijke speler is in het 

toerisme en recreatie speelveld. Dat wordt ook nadrukkelijk bevestigd tijdens de interviews. De meningen 

over RBT Rivierenland lopen uiteen. Enkele geïnterviewden zijn uitsluitend positief, maar uit veel 

interviews blijkt ook een kritische houding ten opzichte van het RBT. Daarbij wordt onder andere 

benoemd dat ze op afstand staan, lokaal onvoldoende zijn verankerd (o.a. door een gebrek aan 

capaciteit) en er spanning zit tussen de publieke en commerciële taken van RBT Rivierenland.  

 

Conclusie: 

In het algemeen kunnen we concluderen dat op lokaal niveau redelijk tot goed wordt samengewerkt op dit 

moment, maar dat de verbinding tussen lokaal en regionaal niveau ontbreekt. Hierdoor ontstaan veel lokale 

samenwerkingsinitiatieven die kwetsbaar kunnen zijn door een instabiele financiële situatie en beperkte 

slagkracht en mogelijk langs elkaar opereren. Het behalen van de regionale doelen o.a. meer bezoekers, 

omzetgroei en toename van de werkgelegenheid, kan hierdoor onder druk komen te staan.   
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Onderdeel 2: Is er behoefte aan meer samenwerking en zo ja op welke manier, wat zijn de voorwaarden 

en wat moet er gebeuren om dit te realiseren?  

 De meeste geïnterviewden geven aan dat samenwerking stimuleren goed is, maar de samenwerking moet 

concreet ergens toe leiden. De vraag; ‘What’s in it for me?’ is belangrijk en dient op voorhand te worden 

beantwoord. Samen met de sector kan worden gekeken naar relevante thema’s, het schaalniveau en de 

samenwerkingsvorm. Op subregionaal niveau of thematisch niveau, zoals een hoteloverleg, B&B overleg, 

overleg tussen culturele partijen of partijen uit een bepaald gebied, wordt als kansrijker gezien dan een 

brede bovenregionale samenwerking. Daarbij benadrukken meerdere geïnterviewden dat samenwerken 

alleen werkt als er onderlinge verbondenheid en een gemeenschappelijk belang is of ontstaat. Eén van de 

geïnterviewden legt een parallel met ‘ruilhandel’ om een succesvolle samenwerking te beschrijven. 

Daarbij geeft ze aan dat samenwerking concreet iets moet opleveren en iedereen iets moet bijdragen (een 

ruil). Een mogelijke ‘ruil’ kan zijn; budget (zoals het RIF), ondersteuning, advies, kennis, een netwerk 

enzovoort. 

 Daarnaast blijkt uit meerdere interviews, met name uit de gesprekken met ondernemers, dat men de hand 

in eigen boezem steekt daar waar het ontbreekt aan intensiever samenwerken. Ondersteuning wordt niet 

specifiek verwacht. Op gebied van innovatie, productontwikkeling en kennis zeggen veel respondenten 

dat dit in handen mag liggen van degene die specifiek de behoefte heeft. Ze geven daarbij aan dat je 

samenwerking niet kan opleggen. Idealiter komt het niet van bovenaf (zenden), maar wordt het van 

onderaf gestart.  

 

Conclusie: 

In het algemeen wordt de waarde van samenwerking ingezien en vindt men het belangrijk om elkaar 

intensiever op te zoeken, maar er moet wel een duidelijk gezamenlijk belang zijn en de samenwerking moet 

concreet ergens toe leiden. De thema’s en het schaalniveau dienen in afstemming met de sector te worden 

bepaald.  

 

Onderdeel 3: Wat is er volgens de geïnterviewden nodig om de doelen te behalen en samenwerking te 

stimuleren. Ideeën en tips.  

 Door enkele geïnterviewden wordt aangegeven dat er behoefte is aan een gezamenlijk gedragen visie 

waarin dieper wordt ingegaan op hoe de Regio de omzetgroei van 5% wil realiseren. In die visie dienen 

ook keuzes te worden gemaakt o.a. met betrekking tot relevante thema’s (bijv. fruit en water) waar de 

komende jaren op in wordt gezet. Rondom de thema’s kunnen specifieke netwerken en 

samenwerkingsverbanden worden opgezet. Als tegengeluid wordt benoemd dat RBT Rivierenland al over 

een toeristische visie beschikt en er voldoende afstemming onderling is over relevante thema’s.  

 Daarnaast geeft bijna iedereen aan dat er behoefte is aan meer ondersteuning in de vorm van een 

procesbegeleider of coördinator die bijvoorbeeld initiatieven aan elkaar kan verbinden, ideeën kan 

aanjagen en concretiseren. De rol van de voormalige NORT consulent2 wordt daarbij door een aantal 

respondenten als positief voorbeeld aangehaald. Overigens wordt meerdere malen benadrukt dat ze 

ondanks de aanwezigheid van een coördinator nog steeds zelf aan zet zijn. Meningen over hoe de rol moet 

worden ingevuld lopen uiteen.  

 Voldoende financiële middelen ter beschikking stellen om samenwerkingsverbanden te ondersteunen 

wordt door meerdere respondenten genoemd als noodzakelijk. Men is erg te spreken over het RIF en vindt 

continuering dan ook belangrijk en goede onderlinge afstemming over waar budgetten aan worden 

uitgegeven. De gezamenlijke visie zou moeten bijdragen aan deze afstemming.  

 

                                                                                 

 
2 NORT was een initiatief van Koninklijke Horeca Nederland, RECRON en HISWA en tot en met 2012 actief in Gelderland. Doelstelling 

van NORT was het ondersteunen en verder professionaliseren van de toerisme en recreatie sector. Hiervoor zijn diverse activiteiten 

ontplooid. Elke Gelderse regio had een eigen NORT consulent. In Rivierenland werd deze rol ingevuld door Johan Kaspers.  
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Bij de samenwerkingsverbanden hebben we o.a. ingezoomd op de succes- en faalfactoren van hun 

samenwerking. Bij de evenementenorganisatoren hebben we vooral de aanbevelingen (paragraaf 4.2) getoetst 

bij de gesprekspartners. De resultaten hebben we hieronder weergegeven: 

Tabellen 4.2 Consoliderende gesprekken samenwerkingsverbanden. 

Toelichting 

We hebben gesproken met Henrike van Hotel de Twee Linden.  

 

Rivierenlandhotels is een samenwerking geweest tussen een aantal kleinere hotels 

in de regio Rivierenland in de periode 2006-2012. Johan Kaspers, NORT consulent, 

coördineerde en faciliteerde het overleg. Er werd o.a. gewerkt aan een gezamenlijke 

campagne, maar de deelnemers verwezen ook naar elkaar door, wisselden 

ervaringen met elkaar uit en kochten soms gezamenlijk spullen in, zoals 

linnengoed. Het overleg werd in stand gehouden met subsidies en een investering 

van alle betrokken hotels. Ze bezochten ook locaties in en buiten de regio om 

inspiratie op te doen. Het verband leverde o.a. meer boekingen op.  

Succesfactoren  

- Alle deelnemende partijen hadden een duidelijk gemeenschappelijk belang en 

alle aanwezigen hadden dezelfde achtergrond; 

- Het overleg werd ondersteund met een coördinator; 

- Er was budget beschikbaar waarmee o.a. een campagne kon worden opgezet;  

- Het resultaat was heel tastbaar (boekingen) o.a. doordat de partijen naar 

elkaar doorverwezen. 

Faalfactoren 

Door het stopzetten van het NORT Gelderland project kon Johan Kaspers zijn rol 

als procesbegeleider niet voortzetten en stierf het hoteloverleg een stille dood. De 

ondernemers werden onvoldoende gestimuleerd om elkaar nog actief op te 

zoeken, de subsidiepotjes stopten en ze wisten daar zelf niet de weg naar te vinden.  
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Toelichting 

We hebben gesproken met Els Timmerman van Riverside.  

 

De Gouden Ham is een waterrecreatiegebied in het Land van Maas en Waal. 

Rondom de Gouden Ham zijn uiteenlopende bedrijven gevestigd, zoals horeca, een 

camping, activiteitenaanbieder enzovoort. De ondernemers op de Gouden Ham 

werken intensief met elkaar samen, zo verwijzen ze o.a. naar elkaar door. De 

samenwerking is spontaan ontstaan, omdat ze elkaar aan kunnen vullen met hun 

aanbod. Niet alle ondernemers werken overigens samen. Sommigen staan er niet 

voor open. Sinds een tijdje zijn 5 ondernemers ook actief betrokken bij een 

samenwerkingsverband om het gebied verder op de kaart te zetten. RBT 

Rivierenland begeleidt dat proces. Ze werken o.a. aan een gezamenlijke campagne.  

Succesfactoren  

- De betrokkenen zitten dicht bij elkaar; 

- Het aanbod sluit logisch op elkaar aan doordat het nabij elkaar is gelegen, 

maar de betrokkenen ook een vergelijkbare doelgroep trekken; 

- De ondernemers die samenwerken hebben een open vizier. Ze gunnen de 

ander ook wat klandizie en willen de gasten niet uitsluitend voor zichzelf 

houden. Ze zijn in staat verder te kijken dan hun eigen bedrijf; 

- Het overleg wordt ondersteund door RBT Rivierenland en de gemeente. Het 

RBT neemt de procesbegeleiding op zich - o.a. afsprakenbeheer en 

subsidiewerving - en dat wordt als zeer prettig ervaren. De bijdrage en rol van 

de gemeente wordt eveneens erg gewaardeerd.  

Faalfactoren 

- Als er geen wil is van de ondernemer dan is een samenwerking ten dode 

opgeschreven; 

- De samenwerkingspartners moeten logisch bij elkaar passen. Heb je niet 

dezelfde doelgroep dan wordt het lastig. Niet aanbod- maar vraaggericht 

werken.  
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Tabellen 4.3 Consoliderende gesprekken evenementenorganisatoren. 

Introductie 

We hebben gesproken met René van Eck, voorzitter van de Ondernemersvereniging 

Neder Betuwe. 

 

René van Eck is als voorzitter van de Ondernemersvereniging Neder Betuwe  

(OVNB) voortrekker van het evenement dat beoogd is voor mei 2020. Het 

evenement raakt de thema’s ‘beweging’, ‘genieten’ en ‘gezond’. Doel is het 

stimuleren van toerisme, in het bijzonder overnachtingen, in Neder Betuwe. De 

ondernemersvereniging, en de voorzitter in het bijzonder, heeft geen specifieke 

relatie tot toerisme.  

 

Het is momenteel onzeker of het evenement doorgang gaat vinden. De voorzitter 

geeft aan er alleen voor te staan en de verantwoordelijkheid niet te willen dragen 

aangezien hij geen directe belangen heeft. De organisatie is derhalve ook nog niet 

vergaand geïntroduceerd in de sector.  

Opvallend  

- Vanuit de visie van de gemeente is het initiatief tot het evenement ontstaan in 

de ondernemersvereniging. De samenwerking met de gemeente wordt als zeer 

positief ervaren;    

- Op dit moment zijn nog weinig partijen betrokken bij het evenement. Wij 

krijgen de indruk dat de meerwaarde niet wordt gezien en de vraag ‘what is in 

it for me’ onvoldoende positief wordt beantwoord; 

- Het eigenaarschap wordt niet geclaimd. De gesprekspartner is van mening dat 

eigenaarschap zou moeten liggen bij RBT Rivierenland. 

Toetsing aanbevelingen 

- De voorzitter van de ondernemersvereniging is erg enthousiast over het idee 

van een gebiedsregisseur. Vooral omdat de OVNB geen specifieke banden 

heeft met toerisme en recreatie zou een regisseur erg helpen.  
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Introductie 

We hebben gesproken met Hans de Wit van Cultuurfestival Bommelerwaard.  

 

De Bommelerwaard bestond vroeger uit 19 gemeenten. Tegenwoordig zijn er nog 

maar twee gemeenten. Volgens onze gesprekspartner wordt er echter nog steeds 

op eilandjes gewerkt. Het Cultuurfestival Bommelerwaard heeft als doel om al deze 

eilandjes met elkaar te verbinden.  

Het cultuurfestival wordt in 2019 voor het eerst georganiseerd. Het is de ambitie om 

dit festival eens per twee jaar te organiseren. De stichting die nu de organisatie in 

handen heeft is stichting “kunst kiezel klei”. Hun focus ligt op cultuur. Toerisme zien 

ze als manier om bezoekers te genereren. Het cultuurfestival duurt 3 maanden en is 

samengesteld uit diverse kleinere activiteiten. 

Toetsing aanbevelingen 

- De komst van een verbinder / coördinator in de sector recreatie en toerisme 

wordt als grote meerwaarde gezien. Voor cultuurfestival Bommelerwaard had 

deze persoon veel kunnen betekenen, want het is echt verbindingen leggen. 

Een belangrijk aandachtspunt volgens Hans de Wit is dat de cultuursector 

verschilt van de recreatie en toerisme sector. Wellicht moet er voor beide 

sectoren een aparte regisseur aangesteld worden. 

- Een duidelijke visie op recreatie en toerisme volgt logischerwijs zodra de 

regisseur is aangesteld. Eén van de taken van de regisseur zou moeten zijn om 

input voor een visie op te halen.  

- Op het idee van een handige handreiking is de gesprekspartner kritisch; deze 

veroudert snel en je kunt nooit volledig zijn. Hier zou de regisseur een rol in 

kunnen spelen. 

 

Conclusies: 

Een procesbegeleider blijkt binnen de samenwerkingsverbanden de lijm in de samenwerking te bieden. 

Daarnaast is het belangrijk om een goede verbinding te hebben op thema- of gebiedsniveau, evenals een 

duidelijk gemeenschappelijk belang.   

 

De evenementenorganisatoren bevestigen de noodzaak om goede netwerken in te richten/te onderhouden. 

Daarnaast zien zij grote meerwaarde in de aanbevelingen. Vooral de gebiedsregisseur spreekt erg aan.  
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Voorbeeld 1: Erfgoedtafels Zuid-Holland 

Dit voorbeeld werd ons aangedragen door Stichting Liniebreed Ondernemen. De erfgoedtafels zijn een 

initiatief van de provincie Zuid-Holland. Aan de hand van zeven erfgoedlijnen wil de provincie Zuid-Holland de 

geschiedenis van het landschap nog beter zichtbaar en beleefbaar maken. Daarbij is een erfgoedlijn een 

geografische lijn waarmee verschillende punten op een kaart aan elkaar worden verbonden door een 

gemeenschappelijk historisch verhaal. De zeven erfgoedlijnen zijn: 

 De Romeinse Limes Zuid-Holland 

 Oude Hollandse Waterlinie 

 Atlantikwall 

 Landgoederenzone 

 Trekvaarten 

 Goeree-Overflakkee 

 Waterdriehoek (Kinderdijk, Dordrecht en Biesbosch) 

 

Bij het ontwikkelen, beter zichtbaar en beleefbaar maken, van de erfgoedlijnen wordt intensief samengewerkt 

door een netwerk van belanghebbenden. Die samenkomen aan zogenoemde erfgoedtafels. Aan een 

erfgoedtafel kunnen alle partijen zitting nemen die geïnteresseerd zijn in of een belang hebben bij één van de 

lijnen. Per tafel zijn ongeveer 20 tot 50 partijen betrokken. De partijen hebben uiteenlopende achtergronden, 

zoals overheden, ondernemers, eigenaren van monumenten, vrijwilligers, stichtingen. Het is dus een hele 

diverse club. Aan de tafel wordt per erfgoedlijn een gezamenlijk wensbeeld en een 

meerjareninvesteringsprogramma uitgewerkt. Met als resultaat een lijst met projecten, waarvoor een bijdrage 

van de provincie noodzakelijk is. Jaarlijks wordt er op advies van de erfgoedtafels een maatregelenpakket 

vastgesteld en beschikt.  

  

Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) neemt zelf deel aan de erfgoedtafels en heeft haar ervaringen met 

ons gedeeld. Volgens SLO verloopt de samenwerking aan de erfgoedtafels op een goede manier o.a. om de 

volgende redenen; 

 De provincie neemt de regie. Er is een coördinator aangesteld door de provincie. Daarmee is er een 

duidelijke aanjager, penvoerder en iemand die de ideeën verder kan concretiseren en uitwerken; 

 Er is een gezamenlijk belang. Iedereen kan zich inschrijven op de erfgoedlijnen die voor de 

desbetreffende organisatie relevant zijn, daardoor zit je met partijen om tafel die van nature een 

gezamenlijk belang hebben; 

 Er wordt toegewerkt naar een concreet resultaat. De erfgoedtafels komen niet alleen bijeen om met 

elkaar te overleggen, maar ze werken toe naar een gemeenschappelijk resultaat en concrete acties die 

ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd; 

 Er is budget aan het traject gekoppeld waarmee ook daadwerkelijk uitvoering kan worden gegeven aan 

de initiatieven.   
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Voorbeeld 2: Noord-Limburg, lokale platforms, regionale marketing en beleid 

In Noord-Limburg werken 450 ondernemers samen binnen de samenwerking ‘Liefde voor Limburg’. De 

ondernemers hebben dit initiatief zelf genomen; zij hebben 6 platforms opgericht en ieder platform heeft als 

werkgebied een bepaalde gemeente. De platforms werken vervolgens weer samen onder de koepel Leisure 

Port: vergelijkbaar met een Regionaal Bureau voor Toerisme.  

 

 De ondernemers besturen de platforms zelf en financieren het platform voor een groot deel. De platforms 

zijn dus van, voor en door ondernemers. Leisure Port wordt bestuurd door de voorzitters van de lokale 

platforms. 

 Doel van het samenwerkingsverband is het samenbrengen van kennis en bundelen van krachten, vooral 

op gebied van marketing en promotie. De lokale platforms zijn lokaal sterk verankerd; zij zijn hét 

aanspreekpunt voor toerisme en recreatie in de desbetreffende deelregio en hebben contacten met de 

overheden, ondernemers en allerlei andere stakeholders (routemakers, landschapsgidsen, VVV etc.). 

 De platforms zijn autonoom maar werken wel samen binnen Leisure Port waardoor bepaalde afspraken 

over de manier van werken op platformniveau nodig zijn.  

 De platforms hebben een sterke netwerkfunctie en doorgeeffunctie voor kennis, productontwikkeling en 

marketing (van regio naar lokaal en andersom). Zij dragen bij aan regionale ontwikkelingen door de regio-

organisatie te besturen én aan te haken op mogelijkheden samen met ondernemers. 

 Ieder platform heeft een eigen coördinator die 16-20 uur per week beschikbaar is. De coördinator is de 

enige werknemer. De coördinator heeft de rol van gebiedsregisseur; brengt partijen samen en faciliteert 

partijen om elkaar en fondsen te vinden om ambities te verwezenlijken.   

 Leisure Port* is/was een sterke regionale organisatie met state of the art kennis en kunde en Liefde voor 

Limburg vormt één merk met daarin subregio’s die zich kunnen profileren. Bij Leisure Port is ongeveer 2,5 

FTE werkzaam. De totale organisatie telt dus ongeveer 6 FTE en vele vrijwillige bestuursleden.  

 

* Leisure Port wordt binnenkort opgeheven vanwege een gebrek aan draagvlak binnen de subsidieverleners (de 

gemeenten). Het draagvlakprobleem is ontstaan door enerzijds het gebrek aan meetbare KPI’s en anderzijds 

doordat de platforms de credits toebedeeld kregen voor het werk van Leisure Port. Het verdwijnen van Leisure 

Port is een grote aderlating voor de platforms. Er wordt gezocht naar een nieuwe invulling voor de 

destinatiemarketing. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dankzij het lokale karakter van de platforms voelen ondernemers en andere belanghebbenden zich 

sterk verbonden en kan gemakkelijk de aansluiting gezocht worden tot de regionale thema’s. 

 De coördinator zorgt als gebiedsregisseur ervoor dat er daadwerkelijk actie genomen wordt. ‘Het blijft 

niet alleen bij praten’. Omdat de coördinator tijd heeft om te besteden aan projecten krijgen projecten 

gestalte.  

 Er is veel kwaliteit; de lokale platforms worden bijgestaan door een professionele organisatie (Leisure 

Port) waar veel specialistische kennis aanwezig is. Daarnaast leren de platforms ook van elkaar en 

kunnen ze profiteren van schaalvergroting door goed samen te werken. Het wiel hoeft niet telkens 

opnieuw uitgevonden te worden.  

 Er is wederzijds vertrouwen tussen de organisaties (platforms en Leisurep Port) en de ondernemers. 

Daarnaast zijn er concrete afspraken over output gemaakt waarop gestuurd kan worden.  
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Voorbeeld 3:  voorbeelden van coördinatoren en verbinders 

NORT consulent: 

In het verleden had iedere regio in Gelderland een eigen Nort Consulent. In Rivierenland was dat dhr.  Johan 

Kaspers. NORT was een onafhankelijke recreatie-, advies- en begeleidingsorganisatie. NORT adviseerde en 

ondersteunde ondernemers in de horeca-, watersport- en recreatiebranche door de inzet van consulenten. Het 

doel was kwaliteitsverbetering van het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven. De consulenten ondersteunden 

stakeholders uit de vrijetijdssector en samenwerkingsverbanden o.a. door partijen aan elkaar te verbinden, 

initiatieven te concretiseren en uit te werken, subsidiemogelijkheden uit te zoeken en kennisuitwisseling te 

stimuleren. De NORT consulent werd door meerdere stakeholders benoemd als positief voorbeeld van een 

verbinder. De NORT consulent werkte intensief samen met o.a. de gemeenten en RBT Rivierenland.  

 

Kennismakelaar Vrijetijdseconomie Achterhoek 

In de regio Achterhoek werd en wordt voor meerdere beleidsvelden met Kennismakelaars gewerkt, zoals een 

Kennismakelaar Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Vrijetijdseconomie. De Kennismakelaar Vrijetijdseconomie 

wordt in de Achterhoek gefinancierd door 10 samenwerkende gemeenten en Achterhoek Toerisme. De 

inspanning is 18 uur per week. De Kennismakelaar geeft samen met het toeristisch bedrijfsleven uitvoering aan 

het toekomstbestendig maken van de Achterhoekse Vrijetijdseconomie en probeert knelpunten tussen 

overheid en ondernemers te beslechten en innovatie te stimuleren. 

 

De Vrijetijdsagenda Achterhoek 2016-2019 is het uitgangspunt voor de werkzaamheden van de 

Kennismakelaar. In de Vrijetijdsagenda zijn meerdere projecten opgenomen, waaronder aansluiten bij 

Achterhoek2020, productinnovatie stimuleren met cross overs uit de topsectoren, gastheerschap bevorderen 

en kennisontwikkeling bespoedigen zodat ondernemers gerichtere keuzes kunnen maken in doelgroepen, 

productontwikkeling en vermarkting. Met als doel samen de toeristische en recreatieve sector in de 

Achterhoek te versterken om meer toeristen te trekken, die langer verblijven en meer besteden. De 

Kennismakelaar fungeert als een verbinder, een schakel tussen overheid en ondernemers en aanjager van 

(nieuwe) initiatieven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Een verbinder kan letterlijk ‘werk uit handen nemen’ van ondernemers, organisaties en overheden door 

tijd in te zetten om ideeën tot wasdom te brengen, een aanvraag te schrijven en partijen bij elkaar te 

brengen;  

 Korte lijntjes. De verbinder functioneert als een schakel tussen overheid en ondernemers en heeft 

daardoor o.a. direct inzicht in subsidiemogelijkheden;   

 Blik van buiten. Een verbinder kan als ‘buitenstaander’ nieuwe inzichten aandragen en kritisch 

meedenken.  
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Voorbeeld 4: Product-Markt-Partner-Combinaties  

Op veel plekken in Nederland (o.a. Overijssel en Limburg) worden stimuleringsregelingen geïntroduceerd om 

productontwikkeling door middel van samenwerking te laten ontstaan. Deze regeling wordt ook wel de PMPC-

regeling genoemd. In Overijsel was die regeling zeer succesvol, in Limburg minder. Daar waren de regels te star 

aldus ervaringsdeskundigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 De regeling is een stimulans voor ondernemers om met concrete ideeën te komen.  

 Dankzij de PMPC-regeling worden ondernemers gestimuleerd om te onderzoeken wie mogelijke 

partners zijn; er ontstaat méér dan alleen een aanvraag voor de PMPC-regeling. Men leert elkaar beter 

kennen.  

 In het geval van Limburg is een projectleider eerste aanspreekpunt voor deze regeling. Indirect 

fungeert deze persoon steeds meer als gebiedsregisseur; hij brengt mensen en initiatieven bij elkaar en 

koppelt deze, in het gunstige geval, aan projectbudget. De projectleider heeft oren en ogen in het 

‘toeristisch veld’ wat veel voordelen oplevert.  
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 Het toerisme en recreatie speelveld in Regio Rivierenland is omvangrijk en divers. Met name op lokaal en 

thematisch niveau zijn veel samenwerkingsverbanden en organisaties actief. Het merendeel van deze 

partijen houdt zich bezig met promotie en productontwikkeling en leggen op lokaal niveau verbindingen.  

 Op lokaal niveau weten partijen in de toerisme en recreatie sector elkaar redelijk tot goed te vinden in 

Regio Rivierenland. Een totaaloverzicht van welke partijen allemaal actief zijn op het gebied van recreatie 

en toerisme in de regio, wie waarvoor staat en waar wat te halen valt ontbreekt bij veel stakeholders 

geven enkele geïnterviewden aan. De lokale initiatieven en kleinschalige samenwerkingsverbanden 

kunnen kwetsbaar zijn door o.a. een instabiele financiële situatie, beperkte slagkracht, beperkte 

capaciteit, afhankelijkheid van vrijwilligers en beperkte of alleen tijdelijke ondersteuning.  

 Minder rendement uit budgetten door versnippering. Doordat een gezamenlijke visie onvoldoende 

bekend is, ontbreekt of nog niet volledig is doorgevoerd en er nog geen keuzes en afspraken zijn gemaakt 

over op welke thema’s en initiatieven de komende jaren wordt ingezet raken budgetten versnipperd en 

kan subsidiegeld minder goed renderen.  

 Een goede verbinding tussen organisaties en activiteiten op lokaal en regionaal niveau ontbreekt op dit 

moment.  Dat werkt versnippering van regionale promotie en productontwikkeling en pluriformiteit in 

uitingen in de hand. Dit creëert mogelijk ook onduidelijkheid richting de toerist en recreant.  

 De waarde van samenwerken wordt ingezien, maar een samenwerking is alleen succesvol als er een 

duidelijk gemeenschappelijk belang is, de samenwerking concreet ergens toe leidt, financiële middelen 

aan de samenwerking worden gehangen en het samenwerkingsverband wordt ondersteund door een 

procesbegeleider, coördinator en/of verbinder.  

 

Wat is er nodig om het doel (jaarlijkse omzetstijging van 5%) te behalen en hoe kan samenwerken daaraan 

bijdragen? Hieronder onze aanbevelingen:  

 

Niet samenwerken om het samenwerken 

Samenwerken om het samenwerken heeft geen zin. Uit de gesprekken blijkt dat samenwerken alleen zinvol is 

als er sprake is van een gemeenschappelijk belang, een concreet resultaat, een open vizier en goede 

procesondersteuning. Ga daar dus naar op zoek bij het stimuleren van initiatieven. Met name de ondernemers 

die we hebben gesproken benadrukten dat een succesvolle samenwerking bij de ondernemers zelf begint en 

niet kan worden opgelegd. Wel kan een gemeente, RBT of andere organisatie de samenwerking stimuleren, 

faciliteren en randvoorwaarden creëren waarin een samenwerking kan ontstaan, zoals de provincie Zuid-

Holland heeft gedaan rondom de 7 Erfgoedlijnen. Ga die randvoorwaarden creëren. Samenwerken met andere 

partijen kan bijvoorbeeld als criteria door de Economic Board worden opgenomen bij het Regionaal 

Investerings Fonds.   
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Ontwikkel samen met de sector een gedragen visie en uitvoeringsagenda  

Om versnippering van o.a. budgetten tegen te gaan en de doelen te behalen is het belangrijk om een helder 

gezamenlijk belang te creëren en vanuit een gedeelde visie en uitvoeringsagenda te werken. De visie en 

agenda geven inzicht in welke doelen de regio wil realiseren en op welke manier. Er liggen natuurlijk al de 

nodige stukken, zoals het ambitiedocument van Regio Rivierenland, een toeristische visie van RBT 

Rivierenland en gemeentelijke beleidsstukken en/of visies. Daarom is opnieuw beginnen wat ons betreft niet 

nodig, maar bepaal wel een gezamenlijke lijn. Op basis van de bestaande documenten kan de regio 

bijvoorbeeld een gezamenlijke oplegger schrijven en agenda samenstellen. Informeer elkaar in ieder geval 

over initiatieven, zodat deze aan elkaar kunnen worden gekoppeld en maak afspraken over de budgetten, 

zoals het RIF. Durf daarbij keuzes te maken. In welke initiatieven en partijen investeren we wel of niet en welke 

prestatie indicatoren spreken we met elkaar af. Zodat de regio meer sturingsmechanismen in handen krijgt en 

er onderling meer verbondenheid ontstaat.  

 

Samenwerking provincie 

Ga bij het ontwikkelen van een gedragen visie en uitvoeringsagenda ook nadrukkelijk de samenwerking aan 

met de Provincie Gelderland door waar mogelijk aan te haken op provinciale programma’s. Wees daarbij 

proactief door bijvoorbeeld de provincie twee keer per jaar uit te nodigen bij een ambtelijk of bestuurlijk 

recreatie en toerisme overleg.   

 

Stel voldoende capaciteit ter beschikking  

Succesvol samenwerken is afhankelijk van meerdere factoren, zoals we bij punt 1 al hebben benoemd, maar 

uit de gesprekken met geïnterviewden en benchmark blijkt dat één van de belangrijkste succesfactoren goede 

procesbegeleiding is. Iemand die partijen bij elkaar kan brengen, een plan kan uitwerken, op de hoogte is van 

subsidiemogelijkheden en kan helpen met de uitvoering. De meeste initiatieven zijn namelijk afhankelijk van 

vrijwilligers of ondernemers die druk zijn en vaak over beperkte tijd of kennis beschikken. Een aantal 

geïnterviewden gaf ook aan dat initiatieven zonder ondersteuning vaak stranden, omdat ondernemers er 

onvoldoende prioriteit aan geven. Deze procesbegeleider kan tevens een schakel zijn tussen lokale en 

regionale partijen. Op dit moment wordt deze rol slechts gedeeltelijk ingevuld. De gemeenten pakken nu een 

stuk op en RBT Rivierenland (bijvoorbeeld rondom de Gouden Ham), maar er is niet genoeg capaciteit. Om een 

verbinder aan te kunnen stellen is budget nodig. De provincie Gelderland stelt eenmalig € 20.000,- ter 

beschikking voor een verbinder / aanjager vanuit de Koersnotitie. Daar kan aanspraak op worden gemaakt. We 

raden aan om de verbinder intensief te laten samenwerken met de gemeenten en RBT Rivierenland.   

 

Creëer meer versterkende of verbindende factoren tussen lokale en regionale initiatieven 

Door een goede verbinding tussen lokale en regionale partijen ontstaat meer slagkracht en uniformiteit en 

wordt versnippering tegengegaan. Eenheid in diversiteit is een kracht. Daarbij is het wel belangrijk om een 

goede (eenduidige) communicatiestrategie te ontwikkelen. Om dit te realiseren is menskracht nodig, zie 

hierboven, maar ook vertrouwen in elkaar en een open houding. Op de hoogte zijn van elkaar, leren van elkaar, 

kennisuitwisseling, koppelen van initiatieven en waar mogelijk samen optrekken. Een lokaal platform (op het 

niveau van één of meerdere gemeenten) met daarin een afspiegeling van de sector kan hier ook een rol in 

spelen.  

 

Geef inzicht in de sector  

Ontwikkel een plek waar initiatieven, mogelijkheden en informatie over de toerisme en recreatie sector in 

Regio Rivierenland bij elkaar komt. Een plek waar kennis wordt gedeeld, bijvoorbeeld via een Kennisbank, 

bijeenkomsten en workshops op worden geplaatst, partijen die actief zijn in de sector worden vermeld (wie 

doet wat) en financiële- en ondersteuningsmogelijkheden in kaart worden gebracht. De handige handleiding 

die in het verleden is ontwikkeld door NORT consulent Johan Kaspers kan daar een voorbeeld van zijn.  
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Ga rondom thema’s of subregio’s gerichte samenwerkingsverbanden ontwikkelen 

Op basis van de thema’s die met elkaar als belangrijk worden bestempeld kunnen gerichte 

samenwerkingsverbanden worden opgezet, zoals in de Gouden Ham wordt gedaan en de Rivierenlandhotels 

in het verleden. 

 

Nabrander 

RBT Rivierenland is een belangrijke ‘spil’ in het toerisme en recreatie speelveld in de Regio Rivierenland. In de 

ogen van het onderzoeksbureau ligt het daarom voor de hand dat RBT Rivierenland een aantal genoemde 

aanbevelingen gaat oppakken. Daar staan ze zelf ook voor open hebben ze aangegeven.  

Gedurende de gesprekken met stakeholders en in de kerngroep hebben we echter gemerkt dat de relatie met 

RBT Rivierenland niet vanzelfsprekend is. Er lijkt een gebrek aan vertrouwen, uiteenlopende belangen of 

onduidelijkheid. Wat daar exact aan ten grondslag ligt hebben we niet onderzocht, maar wij raden aan om dit 

bespreekbaar te maken. 

 

 

Het is prettig om direct te kunnen starten. Daarom doen we een voorstel waar de regio de komende tijd al 

concreet mee aan de slag kan gaan.  

 

Ten eerste is het van belang dat de regio keuzes gaat maken. Hoe belangrijk is het versterken van de 

netwerken, welk resultaat moet het opleveren, welke budgetten zijn beschikbaar en welke aanbevelingen, 

thema’s en netwerken verdienen prioriteit? Wij raden aan om de uitkomsten uit dit rapport mee te nemen bij 

de herziening van het ambitiedocument van Regio Rivierenland en de bijbehorende uitvoeringsagenda.   

 

Daarna kunnen bijvoorbeeld de volgende acties worden opgepakt:  

 Aanvraag indienen bij de provincie Gelderland voor een procesbegeleider / verbinder / coördinator; 

 Procesbegeleider aanstellen of een bestaande organisatie, zoals RBT Rivierenland, ruimte/budget geven 

om hun capaciteit uit te breiden. Maak daarbij wel heldere afspraken met elkaar over taken, afstemming, 

prestatie indicatoren en verantwoording afleggen; 

 Ontwikkel samen een agenda of visie (op basis van de bestaande documenten) dat tevens kan fungeren 

als startpunt voor de coördinator. Bepaal daarin de belangrijkste thema’s; 

 Ga rondom één van die thema’s starten met een overleggroep á la de Rivierenlandhotels of Gouden Ham 

om daar concreet handen en voeten aan te geven. De insteek van het overleg kan variëren, van 

kennisuitwisseling, tot promotie en productontwikkeling. Bepaal bij aanvang heel goed wat het overleg 

moet opleveren en wat het gezamenlijk belang is;  

 Continueer het RIF fonds en scherp de eisen aan. Neem bijvoorbeeld concreter op dat er sprake moet zijn 

van een samenwerkingsconstructie; 

 Neem als agendapunt tijdens de ambtelijke overleggen “initiatieven” en “subsidieaanvragen” op en 

bespreek die met elkaar, zodat de regio onderling al verbindingen kan leggen; 

 Maak een ‘handige handreiking’: een overzicht van alle partijen en organisaties in de vrijetijdssector. In 

bijlage 2 hebben we een eerste aanzet van een raamwerk voor de handreiking opgenomen;  

 Ontwikkel een platform of landingspagina waar feiten & cijfers over de sector, organisaties (wie, wat, 

contactgegevens) en bijeenkomsten bij elkaar komen. RBT Rivierenland heeft een deel van deze 

informatie al op haar website staan. Borduur daar op voort.  
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Tabel 2.1 Overzicht van partijen die actief zijn in het Toerisme en Recreatie speelveld onderverdeeld naar drie categorieën, namelijk; overheden, organisaties en 

ondernemers 

 

We schetsen in onderstaande overzichten enkele voorbeelden ter illustratie. We pretenderen hiermee niet volledig te zijn.  

 

Overheden 

Partij Kernwoorden (indien relevant) 
Welke bijdrage kunnen ze leveren aan de Toerisme & Recreatie (T&R) sector 

en / of beschikbare instrumenten hebben ze in huis om T&R te stimuleren? 

Provincie Gelderland 

 Koersnotitie Gelderland 

 Toerisme Gelderland (Gelderse Streken tot eind 

2019) 

 Subsidies voor projecten die bijdragen aan de doelen in de koersnotitie; 

 Structurele bijdrage Gelderse streken (tot eind 2019);  

 Kennisdeling/netwerkmogelijkheden/investering in onderzoek van o.a. 

Leefstijlvinder en monitoring T&R.  

Provincie Noord-Brabant, Utrecht  Kennis, financiële bijdrage 

Rijkswaterstaat, Waterschap  Kennis, stimulering / aanjagen productontwikkeling 

EUREGIO Duits-Nederlands samenwerkingsverband. 
Kennis, financiële bijdrage, ondersteuning bij projecten die 

grensoverschrijdend zijn.  

Regio Rivierenland  

Samenwerkingsverband 8 gemeenten. Werken 

samen aan een ambitiedocument. Toerisme en 

Recreatie is één van de speerpunten die worden 

benoemd in het ambitiedocument. Komen bijeen in 

een ambtelijk en bestuurlijk overleg. Bij de 

overleggen sluiten Uit®waarde en RBT Rivierenland 

aan. AOVE, AOVE + RBT, AOVE + RBT + UIT 

(uitvoering), AOVE + RBT + UIT (strategie).   

Financiële en inhoudelijke bijdrage via RIF (Regionaal Investering Fonds), 

lobby t.b.v. de regio. Verbindende schakel tussen gemeenten, provincie en 

gemeenten en RBT Rivierenland. Kennisuitwisseling en verbinding o.a. via 

netwerkbijeenkomsten.    

Gemeenten Rivierenland (8x)  

Financiële bijdrage, kennisuitwisseling, kunnen ondersteuning bieden bij 

productontwikkeling (meedenken over mogelijkheden), verbinden van 

toeristisch- recreatieve partijen op lokaal niveau.   

Nederlandse Riviergemeenten 
Samenwerkingsverband Nederlandse Rivieren. 

Maasbranding. 
Financiële bijdrage, kennis, ondersteuning, verbinden.  
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Aangrenzende gemeenten   Financiële bijdrage, kennis, ondersteuning, verbinden. 

Toeristische overleg Noordoost Brabant 
Noordoost Brabant i.s.m. VVV Noordoost Brabant, 

Toeristisch overleg regio Den Bosch.  

Kennis, ondersteuning op het gebied van promotie en marketing en 

productontwikkeling, verbinding.  

 

Organisaties 

Partij Kernwoorden en/of partijen 
Welke bijdrage kunnen ze leveren aan de T&R sector en / of beschikbare 

instrumenten hebben ze in huis om T&R te stimuleren? 

NBTC 
Internationale vermarkting van de bestemming 

Nederland.  

Kennisontwikkeling en -deling, promotie van het gebied op de 

internationale markt.  

RBT Rivierenland Regionale marketing en promotie van Rivierenland. 

Regionale promotie van het gebied, ondersteunen bij productontwikkeling 

(o.a. meedenken over nieuwe initiatieven en het ontwikkelen van 

thematische routes), kennisontwikkeling en -deling (o.a. via Toerisme Lab), 

informatievoorziening, verbinding (o.a. via netwerkbijeenkomsten). 

Gelderse Streken 
Vermarkting Gelderse regio’s voor (inter)nationale 

gast.  
Promotie van het gebied. Kennisontwikkeling en -deling.  

Lokale en/of thematische 

marketingorganisaties  

 

(met name bestaande uit vrijwilligers) 

Voorbeeld organisaties:  

 Maasmeanders (gericht op ontwikkeling van 

producten en promotie langs de Maas) 

 Gastvrije Waaldijk (promotie en 

productontwikkeling) 

 TRIP Bommelerwaard e.a.  

 VVV Den Bosch 

 Stadspromotie en lokale 

citymarketingorganisaties, zoals uitintiel.nl, 

Leerdam, Utrecht marketing 

 Stichting Lingestreek 

 Stichting Onze Waal 

 

En (vele) anderen.  

 Lokale en/of thematische verbinder van partijen 

 Specifieke gebiedskennis en nichemarktkennis bijv. over de Maas, de 

Waal, een specifiek natuurgebied of een stad of gebied 

 Ondersteuning van ondernemers en andere partijen bij 

productontwikkeling en/of promotie 

 Uitvoering geven aan productontwikkeling en/of promotie 

 

Lokale en/of thematische 

marketingorganisaties  

 Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) 

 VVV Noordoost Brabant 
 Lokale en/of thematische verbinder van partijen 
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(met behulp van professionele krachten) 

 Utrechtse Hollandse Waterlinie 

 RBT VAN 

 Hanzesteden marketing 

 

En anderen.  

 

 Specifieke gebiedskennis en nichemarktkennis bijv. over de 

Hanzesteden, de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie en de regio 

Arnhem-Nijmegen 

 Ondersteuning van ondernemers en andere partijen bij 

productontwikkeling en/of promotie 

 Uitvoering geven aan productontwikkeling en/of promotie 

 

Toeristische informatiepunten  

Informatiepunten bij ondernemers. De 

informatiepunten worden ingericht door het RBT en 

zijn vaak op de TRIP locaties te vinden.  

 Informatievoorziening (lokaal gastheerschap) 

Leveranciers 
Riveer (veerdienst), Stichting de Maasveren en 

anderen 

 Ondersteuning bij productontwikkeling (met name het ontwikkelen van 

nieuwe routes) 

Uit®waarde 

Beheer en onderhoud van routes en enkele 

recreatieterreinen. Het Routebureau regelt de 

“harde” kant (de routebordjes, bruine borden, 

kaartmateriaal, onderhoud en beheer). Daarnaast 

hebben ze ook meerdere pontjes in beheer.  

Ondersteuning bij routes ontwikkelen en plaatsen ‘in het veld’, specifieke 

thematische kennis.   

Terreinbeheerders; beheer en 

onderhoud recreatieve route 

infrastructuren  

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Gelders 

Landschap en Kasteelen, Landschapsbeheer 

Gelderland (klompenpaden), Particuliere 

Grondeigenaren enzovoort.  

 Financiële bijdrage (bijv. bij ontwikkeling routes) 

 Betrokken bij productontwikkeling (zoals het aanleggen van nieuwe 

routes) 

 Kennisontwikkeling en -deling op specifieke onderwerpen 

 Promotie (met name via eigen kanalen) 

Brancheorganisaties 
HISWA-RECRON, KHN (lokale afdelingen), Wandelnet, 

Landelijk Fietsplatform enzovoort. 

 Belangenbehartiging door actieve lobby 

 Kennisontwikkeling en -deling 

 Productontwikkeling en promotie 

 Leggen verbindingen tussen en met ondernemers (met name KHN 

en HISWA-RECRON) 

Historische kringen en culturele en 

erfgoed organisaties 

Gelders Archief, Erfgoed Gelderland, lokale 

historische kringen en culturele organisaties, Gelders 

Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur en anderen. 

 Kennis, vaak specifiek van een locatie of thema 

 Veel vrijwilligers die zich erg betrokken voelen 

 Betrokken bij productontwikkeling en specifieke promotie 

Kennisorganisaties Financiële instellingen en adviseurs  Kennisontwikkeling en -deling. 
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Onderwijsinstellingen NHTV, HAN, HAS, ROC RIVOR 
Kennisontwikkeling en -deling en ondersteuning in bijvoorbeeld inzet van 

studenten.  

Overige partijen Capreton (natuur+agri) 

 Kennisontwikkeling- en deling 

 Ondersteunen bij productontwikkeling 

 Verbinder van partijen 

 

 

Ondernemers 

Partij Globale omschrijving indien van toepassing 
Welke bijdrage kunnen ze leveren aan de T&R sector en / of beschikbare 

instrumenten hebben ze in huis om T&R te stimuleren? 

Lokale ondernemersverenigingen of 

platformen 

Bijvoorbeeld: 

 Gouden Ham 

 Platform ONVB (overkoepelend platform 

ondernemers Neder-Betuwe) 

 PRET West Maas en Waal (platform recreatie en 

toerisme) 

 Platform R&T Neder Betuwe 

 Munnikenland 

 Ondernemersvereniging Zandmeren 

 Platform Culemborg 

 Bedrijvenkring Bommelerwaard 

 Stichting Binnenstadsfonds Zaltbommel 

 Samenwerking foodgerelateerde evenementen 

Bommerlerwaard 

 Cultuurcluster Tiel/Zinder 

 

En anderen.  

Divers o.a. promotie, productontwikkeling, zeer belangrijk bij lokale 

verbindingsrol en adviesorgaan (zoals PRET), lokale kennis.  

 

(beeldbepalende) evenementen 

 Tour de Waal 

 Cultuurfestival Bommelerwaard 

 Dijkensport 

 Betuwse Buitendagen 

 Rode Kruis Bloesemtocht 

Dankzij de promotie en bezoekersstromen een belangrijk promotieorgaan 

voor de streek. Daarnaast actief op productontwikkeling, kennis en 

belangenbehartiging voor de sector. 
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 Bibliotheek Rivierenland 

 Landgoed Fair 

 Fruitcorso 

 Tiel Maritiem 

 Gardenista 

 Tree Centre Opheusden (Laandboomroute) 

 Oranje comités 

 WaardArt 

 Appelpop 

 Open Kersendagen 

 Fortenfestival 

 

En anderen.  

(beeldbepalende) ondernemers en 

activiteiten, hieronder valt de 

verblijfsrecreatie, dagrecreatie, maar 

ook retail en horeca   

 Tuinen van Appeltern 

 Van der Valk Tiel en Zaltbommel 

 Camping de Rotonde 

 Eiland van Maurik 

 Moeke Mooren 

 Camping Het Groene Eiland 

 Slot Loevestein 

 Geofort 

 Landgoed Heerlijkheid Marienwaerd 

 WipeOut 

 Kasteel Ammersoyen 

 Cultuurcluster Tiel/Zinder 

 Camping Zennewijnen 

 

En anderen.  

Dankzij de promotie en bezoekersstromen een belangrijk promotieorgaan 

voor de streek. Daarnaast actief op productontwikkeling, kennis en 

belangenbehartiging voor de sector.  

Kunst en cultuursector 
 Uiteenlopende evenementen en activiteiten van 

klein tot groot.  
 

De Streeckerij de Betuwe   
De Streeckerij de Betuwe (voorheen Fruitrijk) wordt een dagrecreatieve 

activiteit in Rivierenland gebonden aan het thema fruit. Het gaat hierbij om 
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een mix van activiteiten en retail gericht op kinderen en volwassenen. 

Streeckerij de Betuwe komt centraal in het gebied in Wadenoijen aan de A15 

te liggen. 

Momenteel wordt de bestemmingplanwijziging voorbereid. 
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Eerste aanzet raamwerk handige handreiking. 

 

Te beantwoorden vragen: 

Wat is het doel van de handige handreiking? 

Wie wordt de gebruiker van de handige handreiking? 

Welke gegevens heeft deze persoon of deze personen nodig om aan de slag te gaan met de handige 

handreiking? 

Welke gegevens moeten in ieder geval worden ontsloten via de handige handreiking? 

Hoe wordt de handige handreiking verspreid? 

 

Categorieën bepalen: 

 Overheden 

 Onderwijs 

 Organisaties per thema 

 Promotie en marketing 

 Beheer en onderhoud 

 Advies en ondersteuning 

 Lobby 

 Enzovoort  

 Ondernemers 

 De mogelijkheid opnemen om te filteren op gemeente- en thematisch niveau;  

 

Gegevens per partij: 

 Naam organisatie / gemeente / onderwijsinstelling / onderneming 

 Contactgegevens; adresgegevens, e-mailadres, plaats, gemeente 

 Contactpersoon; inclusief functie 

 Actief op het gebied van; promotie en marketing enzovoort. Korte omschrijving van waar ze bij kunnen 

ondersteunen. 

 Overige zaken.  

 

Andere gegevens inzichtelijk maken, zoals: 

 Subsidiemogelijkheden. Per gemeente en regio.  

 Voorwaarden 

 Contactpersoon 

 Hoe in te dienen 

 Doorverwijzen naar meer informatie 

 Feiten & cijfers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD   RAPPORTAGE SAMENWERKEN IN REGIO RIVIERENLAND 

 
37 

 


