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teiten. Meer aandacht ook voor de senioren‑, zorg‑ of kennis‑economie. Het biedt 
V&Tondernemers veel meer een license to operate. Hun plannen en activiteiten 
zullen eerder en beter begrepen worden.    

Niet alleen ondernemers, ook overheden moeten zich in het V&Tcluster een andere 
rol aanmeten, meent de VROM‑raad. Het scheppen van meer en betere beleids‑
matige voorwaarden past daarbij. Voorwaarden die veelbelovende vrijetijds‑ en 
toeristenvoorzieningen, al dan niet in publiek‑privaat verband, eerder mogelijk 
maken. Met voor iedere overheid een eigen taak.

Het Rijk kan nationale kaders scheppen en één of meer bovenregionale leisureports 
aanwijzen. De versnippering in Den Haag moet worden verminderd. Zes ministeries 
hebben nu met V&T van doen. De VROM‑raad stelt voor een interdepartementaal 
programmaoverleg te starten onder de (agenderende) verantwoordelijkheid van één 
minister of staatssecretaris, bijvoorbeeld onder te brengen bij het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Voor de provincies ziet de raad een grote faciliterende rol weggelegd in het gebiedsge‑
richt ‘schakelen’ tussen toerisme, recreatie, cultuur, media, sport, natuur, landbouw, 
kenniseconomie en zorg. Een pro‑ actieve rol tussen gemeenten en tussen stad en land. 
Een mogelijk hulpmiddel daarbij? De oprichting van functionele uitvoeringsorganen in 
de vorm van regionale omgevingsschappen met praktische gebiedsgrenzen. Specifieke 
instellingen met andere woorden naar analogie van recreatieschappen of waterschappen.

V&T houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Lokale overheden moeten meer gebieds‑
gericht denken. Een scala aan beleidsinstrumenten staat de gemeenten ter beschik‑
king. Instrumenten op het gebied van grondbeleid, investeringsfondsen, gemeen‑
schappelijke regelingen of een ander gebruik van de toeristenbelasting. Heel belangrijk 
ook: geen maatregel zonder overleg met regionale allianties van ondernemers en 
semi‑publieke organisaties.

Kortom, wie investeert in een goed begrip van de dynamiek en de plaats en betekenis 
van vrije tijd en toerisme kan actief gebruik maken van de kansen die zich hier voordoen.

Het complete advies kunt u bestellen of downloaden via www.vromraad.nl
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Een natuurgebied of museum vormen evenzeer onderdeel van een weekendtrip als 
hotel of nabij gelegen winkelcentrum. Ondernemers kunnen daarop inspelen met 
een compleet aanbod van vervoer, verblijf en vermaak.

Andere rollen
Ook aan ondernemers en hun belangenorganisaties gericht is het appèl van de 
VROM‑raad om daadkrachtig medeverantwoordelijkheid te nemen voor de kwali‑
teit van de eigen, regionale omgeving. Een andere rol dus. Wat die kan inhouden? 
Natuur en cultuur verbinden met nieuwe toeristische markten bijvoorbeeld. Of 
het verlevendigen van plekken met veel kantoren en vervoer met complexen voor 
entertainment. Of bevolkingscentra verknopen met recreatieve en sportieve facili‑

Feiten & Trends. Wist u dat?

Wist u dat in 2005 ruim 800 miljoen mensen naar een ander land reisden.

Dat het aantal buitenlandse reizen wereldwijd in 2020 verdubbeld zal zijn.

Dat in alle landen samen ruim 200 miljoen mensen in de toeristenindustrie werken.

Dat de jaaromzet in de toeristenindustrie wereldwijd 550 miljard dollar bedroeg.

Dat Oost‑Europa, Latijns‑Amerika en Azië V&Tgroeimarkten zijn.

Dat het toerisme in eigen land ruim 3 procent van Bruto Nationaal Product uitmaakt.

Dat toerisme in Nederland zorgt voor bijna 5 procent van de werkgelegenheid.

Dat alle Nederlanders samen jaarlijks 88 miljard euro uitgeven aan V&T.

Dat recreatieve golfterreinen, themaparken, winkelressorts, bungalowparken en  

campings steeds meer ruimte vragen (nu 2,1 procent van oppervlakte Nederland). 

Dat het V&Tcluster ook in ons land sterk internationaliseert.

Dat zestig procent van de Nederlandse hotelbedden in buitenlandse handen is.

Dat het V&Tcluster het mogelijk acht op termijn één procent van de Chinese bevolking  

(twaalf miljoen mensen) te interesseren voor Nederland als bestemming.

Dat toerisme de kiem in zich draagt van haar eigen ondergang.

Dat drukte de ruimtelijke kwaliteit van steden en platteland kan aantasten  

die toeristen juist zo aantrekkelijk vinden.

Dat het Nederlandse platteland snel zijn aantrekkelijkheid verliest.

Dat de vroeger zo heldere scheiding tussen stad en platteland zeldzamer wordt.

Dat V&Tvoorzieningen in deze grijze zone terrein winnen.



Vrije tijd, toerisme en ruimte: een wereld te verdienen
Een weekendje Rotterdam of toch maar een urban entertainment trip naar Berlijn, 
Londen, Parijs of New York? De natuur en rust van Texel of een last minute culture 
verblijf op Kreta? Een aantrekkelijk reisje met een low cost carrier is via internet zo 
geboekt. Nederlanders reizen wat af. We bewegen ons met groot gemak over de hele 
wereld. Tegelijkertijd zijn wij kieskeuriger geworden. Veeleisender ook. We verdienen 
immers genoeg, maar vrije tijd is schaars.

Vele honderden miljoenen buitenlanders vergaat het niet anders. De wereld ligt 
ook voor hun binnen handbereik. Nieuwe contingenten reislustige Chinezen en 
Oost-Europeanen dienen zich aan. Mogelijkheden te over maar waarheen te gaan? 
Het internationale aanbod is groot. De concurrentie hevig. Bovendien: toeristen en 
recreanten zoeken steeds meer een passende combinatie van activiteiten en voor-
zieningen. Vervoer, verblijf én vermaak: alles moet kloppen.  

Vrij tijd en toerisme (V&T) hebben, zou je kunnen zeggen, hun onschuld verloren. 
Sport en entertainment, kunst en cultuur, natuur en recreatie behoren tot de snelst 
groeiende sectoren in de wereldeconomie. De vraag is of Nederland in dit toene-
mend ‘geweld’ overeind blijft. Of we erin slagen met onze steden en ons platteland 
ook in de 21e eeuw attractief te zijn?

Met louter een ‘verleuking’ van ons land komen we er niet. Er is meer nodig.  
Veel meer. Daarover gaat dit advies van de VROM-raad. Geen technisch rapport. 
Eerder een wenkend perspectief. Gericht op de samenhang tussen V&T en de 
toekomstige ruimtelijke inrichting van ons land.

Want de VROM-raad is er van overtuigd dat het aanzien van onze stedelijke en lande-
lijke gebieden ingrijpend zal veranderen onder invloed van de geschetste ontwikke-
lingen. Van groot belang is bovendien, meent de raad, dat alle spelers in het cluster 
V&T, publieke overheden én private ondernemers, zodanig samenwerken en worden 
toegerust dat ze de kansen kunnen benutten die investeren in ruimtelijke kwaliteit en 
in economische ontwikkeling voor Nederland betekenen als ze hand in hand gaan.

Wat daarvoor nodig is? Impasses doorbreken, clustervorming in plaats van verkoke-
ring, vraaggericht werken, nieuwe producten, minder passiviteit, een minder frag-
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mentarische aanpak. En, naar buitenlands voorbeeld, de ontwikkeling van inspireren-
de regionale ‘verhalen’. Een moderniserende drieslag kortom: een andere denkwijze, 
een andere aanpak en andere rollen. 

Anders denken, doen en delen
Willen alle aanbieders van vrijetijdvoorzieningen met de tijd meegaan, en willen zij een 
prominentere rol spelen als inspirator en bron van ruimtelijke en economische ontwik-
kelingen, dan zijn veranderingen in cultuur en organisatie hard nodig. De VROM-raad 
signaleert na series gesprekken met betrokkenen en deskundigen drie te overkomen 
cruciale hobbels: de sterke versnippering en kleinschaligheid binnen het cluster V&T, 
de geringe en verdeelde aandacht bij bestuur en politiek en de kloof tussen V&T en de 
wereld van de ruimtelijke ordening.

Het V&Tcluster omvat een rijk geschakeerd palet van organisaties, overheden en 
bedrijven. Allemaal partijen die qua benadering, producten en regionale binding 
weinig samenhang vertonen. Het gevolg? Een nauwelijks herkenbare en aanspreek-
bare sector. Nadelig voor concurrentiepositie en innoverend vermogen. Slecht ook 
voor het vertrouwen bij investeerders en projectontwikkelaars.

Er is duidelijk sprake van een impasse. Om úit deze positie te komen, bevat het 
V&Trapport van de VROM-raad zes aanbevelingen. Adviezen aan het adres van 
ondernemers en overheden samen; en aanraders aan partijen afzonderlijk.

Neem Midden-Brabant

Het V&T advies van de VROM-raad bevat vijf ‘luchtige’ voorbeelden van mogelijke regionale 

boodschappen. Vijf verhalen met enkele ‘hoofdstukken’ als ware het ‘inspirerende ansich-

ten’. Gekozen werd voor de volgende gebieden: Holland als internationaal toeristisch product, 

Amsterdam en de noordvleugel, Rotterdam, Friesland en Midden-Brabant. Het verhaal rond 

Midden-Brabant bijvoorbeeld bevat een vijftal verhaallijnen: Midden-Brabant als netwerk van 

paden en wegen met dorpen en knooppunten, Midden-Brabant als patchwork (diversiteit land-

schap), Midden-Brabant en haar aantrekkelijke beekdalen, Midden-Brabant als recreatieboulevard 

met attracties als De Efteling, woonboulevard Waalwijk en de Loonse en Drunense duinen. Tot 

slot de Midden-Brabantse steden als boeiende centra.
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Andere denkwijze
De VROM-raad geeft ondernemers en overheden dringend in overweging vrije tijd en 
toerisme niet langer te zien als bedreigende consument maar als inspirerende producent 
van ruimtelijke kwaliteit. Een denkomslag waarvan de Nederlandse samenleving behoor-
lijk kan profiteren via werkgelegenheid, inkomen en een betere concurrentiepositie.

Een andere aanbeveling betreft de koppeling van het V&Tcluster aan sectoren als 
landbouw, industrie, zorg, transport, winkels en bouw. Evenzeer van belang is vrije 
tijd en toerisme structureel te combineren met de grote overheidsopgaven deze 
eeuw: het op orde brengen van de waterhuishouding, het wegwerken van het woning-
tekort, het behoud van het culturele erfgoed, de bevordering van de kenniseconomie, 
de verbinding van nu nog afzonderlijke natuurgebieden en, niet in de laatste plaats, 
de vormgeving van de toenemende overgangsgzones tussen stad en platteland.

Andere aanpak
Ondernemers én overheden wordt een andere aanpak voorgehouden. Afgekeken 
van het buitenland, zoals Toscane. Met als uithangbord de beroemde scheve toren 
van Pisa wordt daar al jaren, met succes, geïnvesteerd in het totale culturele erfgoed 
en landschap van de streek. Het advies van de VROM-raad: ontwikkel ook overal in 
Nederland samenhangende, regionale (beeld)verhalen als basis voor V&Tvernieuwing. 
Beelden en verhalen die een gebied identiteit geven. Op zichzelf staande voorzienin-
gen en gebeurtenissen in de streek krijgen er meer betekenis en diepgang door. Ergo: 
bezoekers tonen eerder interesse.

Aanpakkende ondernemers doen er voorts goed aan vraaggestuurde allianties te 
sluiten en gezamenlijke nieuwe producten aan te bieden. Toeristen en recreanten 
kiezen immers niet meer voor geïsoleerde activiteiten maar voor combinaties ervan. 

Wat is V&T?

De VROM-raad introduceert in haar advies bewust het begrip ‘cluster vrije tijd én toerisme’. Vrije tijd 

alleen is immers een tamelijk onbepaald begrip. Dat is een bonte verzameling van activiteiten, plekken 

en voorzieningen die mensen bezoeken en ondernemen omwille van het plezier dat ze eraan beleven. 

Wandelen door een historische binnenstad behoort er net zo goed toe als het lezen van een goed boek 

of tv-kijken. De toevoeging toerisme maakt het al een stuk specifieker, meent de VROM-raad. En het 

woord cluster geeft aan dat er veel uiteenlopende partijen bij betrokken zijn. Waar in het advies wordt 

gesproken over het ‘cluster V&T’ worden aldus die onderdelen en activiteiten van vrije tijd bedoeld 

waarvoor mensen erop uit moeten trekken, dichtbij, in de eigen stad of regio, of verder  weg, naar verre 

oorden. De vrijtijdsbesteding buitenshuis kortom.

toegelicht


