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Onderwerp: Proces beleidsplan Recreatie en Toerisme  

 

 

Geachte leden van de raad,  

  

In Het Kompas "Samen kom je verder" uit 2016 is aangegeven dat de gemeente Midden-Groningen 

veel te bieden heeft op het vlak van recreatie en toerisme. De ambitie is om recreatie en toerisme 

op een hoger niveau te brengen.   

  

Maar hoe doen we dat? Wat is de gewenste ontwikkelrichting, via welke strategielijnen willen we 

dat bereiken en welke acties horen daarbij. En niet onbelangrijk: welke middelen hebben we 

daarvoor over? Dat moeten we nog samen bepalen en vastleggen in een beleidsplan recreatie en 

toerisme.   

  

Informerende bijeenkomst 8 december  

Een eerste stap is om u mee te nemen in de ontwikkelingen tijdens de informerende 

raadsbijeenkomst op 8 december a.s. Tijdens deze vergadering willen wij u meenemen in de trends 

en ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie. Trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de 

keuzes die we uiteindelijk maken voor een bloeiende toekomst van de sector. Het gedrag en de 

eisen van de hedendaagse, maar ook van de toekomstige toerist en de recreant hebben grote 

invloed op de te maken keuzes. Wij hebben Wouter de Waal van ZKA-Strategy benaderd. ZKA is een 

gerenommeerd landelijk bureau gespecialiseerd in vrijetijdseconomie en heeft goed zicht op trends 

en ontwikkeling. 

  

Tevens willen we u laten zien wat gebiedsmarketing hierin kan betekenen. Het gebied onder de 

aandacht brengen van de (toekomstige) bezoeker; hoe laat je weten waarom je naar Groningen 

moet komen om je vakantie, midweek of lang weekend door te brengen. Maar ook: als mensen hier 

zijn, hoe weten ze wat hier te doen en te beleven is. Marleen Godlieb van Marketing Midden 
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Groningen neemt u mee in de zogenaamde Customer Journey.   

  

Daarna nemen wij u mee in de kansen en ontwikkelrichtingen die wij en de ondernemers zien voor 

de vrijetijdssector in Midden-Groningen. Wij doen dit aan de hand van een visualisatie van het 

gebied en op basis van een door ons opgestelde analyse.  

   

Proces tot vaststelling  

Na de raadsbijeenkomst op 8 december gaan wij aan de slag om de ambitie, de doelen en de 

actielijnen verder uit te werken in een beleids- en uitwerkingsplan en deze te voorzien van de 

benodigde financiële middelen. Voor een gedragen toekomstperspectief zullen we de actielijnen 

toetsen bij de partners in de vrijetijdssector. Dit vraagt om een zorgvuldig proces.   

  

Volgens deze planning is het haalbaar om u een uitgewerkt beleids- en uitwerkingsplan te kunnen 

presenteren in het tweede kwartaal van 2022. Daarmee krijgt de nieuwe gemeenteraad de 

mogelijkheid om het beleid te bepalen voor de komende jaren.   

   

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 


