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Rij-advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

Geachte mevrouw Ollongren,
Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’
aan. Dit advies wordt tevens aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. In verband met de overhandiging aan de
staatssecretaris, rust op het advies een embargo tot 6 september 7.00 uur.
Het aantal toeristen in Nederland verdubbelde in de afgelopen tien jaar en zal ook de komende jaren
exponentieel groeien. Met toerisme wordt inmiddels evenveel verdiend als in de bouw en ruim
tweemaal zoveel als in de landbouw. De toegenomen toeristische druk zorgt tegelijkertijd op steeds
meer plekken voor problemen en overlast. De aandacht voor toerisme in het beleid van gemeenten,
provincies en de rijksoverheid is naar het oordeel van de raad onvoldoende om het in de toekomst
in goede banen te leiden. Een structurele vergroting van de beleidscapaciteit voor toerisme is nodig.
Vanwege de groei van het toerisme is bovendien een perspectiefwisseling in het beleid noodzakelijk.
Een goede balans tussen enerzijds het economisch voordeel en anderzijds de draagkracht van de
leefomgeving en het draagvlak onder bewoners, moet hierin naar het oordeel van de raad voortaan
centraal staan. Het advies biedt hiervoor een analysekader. Regie van de rijksoverheid is
noodzakelijk om deze beleidsverandering te realiseren, waarbij het Rijk ook zelf zijn economische
agenda voor toerisme moet vervangen door een agenda die recht doet aan alle kansen en
bedreigingen. De raad adviseert om een ministeriële commissie Toerisme in te stellen of het
onderwerp op te nemen in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en vast te leggen in een rijksvisie.
De raad beveelt bovendien aan om binnen twee jaar voor alle regio’s in Nederland een toeristische
strategie op te stellen. Gemeenten, provincies en de rijksoverheid beschikken al over voldoende
instrumenten om de ontwikkeling van het toerisme te kunnen sturen. De raad presenteert in het
advies een menukaart waaruit gekozen kan worden om negatieve gevolgen te beperken en de
kansen, die er volop zijn, te verzilveren. Naar het oordeel van de raad dient onder regie van de
rijksoverheid wel meet onderzoek te worden gedaan naar de effectiviteit van verschillende
beleidsingrepen. De aanwijzing van enkele experimenteetgebieden kan hierbij behulpzaam zijn.
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