
 

 

5 redenen waarom de vrijetijdseconomie een prominente plek 

verdient in ieder gemeentelijk coalitieakkoord 

Wist u dat de vrijetijdseconomie een belangrijke economie is voor Nederland? Dat ze zorgt voor 

een aanzienlijke omzet en werkgelegenheid? In 2019 verwelkomde Nederland maar liefst twintig 

miljoen zakelijke en vrijetijdstoeristen, waarmee de bezoekerseconomie 4% van het Bruto 

Nederlands Product besloeg en zorgde voor 800.000 banen. Daarmee wordt met de Nederlandse 

vrijetijdseconomie bijna net zo veel geld verdiend als in bouwsector. En bijna tweemaal zo veel als 

in de landbouwsector!  

Steeds meer gemeenten ervaren de laatste jaren de toegevoegde waarde van de vrijetijdseconomie. 

Ze zien dat de sector een economische motor is voor de regio, en dat deze de welvaart van inwoners 

en de leefbaarheid van hun omgeving positief beïnvloedt.  

Als dé destinatiemanagementorganisatie (DMO) van Overijssel is MarketingOost blij met deze 

ontwikkeling. Maar we zien ook dat er nog veel te doen is. Om ook in de toekomst de vruchten van 

de vrijetijdseconomie te blijven plukken, is het ontwikkelen van integraal beleid op het gebied van 

recreatie en toerisme essentieel. MarketingOost pleit dan ook voor een prominente plek van de 

vrijetijdseconomie in het coalitieakkoord van iedere Overijsselse gemeente. In dit document geven 

wij 5 redenen waarom en schetsen we de randvoorwaarden.    

 

1. De vrijetijdseconomie zorgt voor extra externe bestedingen binnen gemeenten 

De vrijetijdssector voorziet in behoorlijke omzetten en aanzienlijke werkgelegenheid, ook in 

uw gemeente. In 2019 zorgde de vrijetijdseconomie in Overijssel voor €348.150.000,- aan 

bestedingen en 6,3% van de totale werkgelegenheid in Overijssel1. Het is bovendien een 

stuwende economie; ze zorgt voor bovengenoemde extra bestedingen van buiten 

gemeenten die de gemeente worden ingebracht.  

 

2. De vrijetijdseconomie is naast een doel ook een middel dat bijdraagt aan de leefbaarheid 

en brede welvaart van inwoners 

De impact van de sector is veel groter dan alleen het economisch belang. Ze heeft ook een 

groot aandeel in de leefbaarheid van een regio. Ze brengt mensen samen, biedt inwoners 

plezier en vertier, maakt het mogelijk om te ontspannen en tot rust te komen (in de natuur) 

en zorgt voor draagvlak en behoud van lokale voorzieningen. Denk aan de supermarkt die 

behouden blijft voor het dorp vanwege bezoek van buitenaf. Van de andere kant profiteert 

de lokale bevolking ook mee van de toeristisch-recreatieve voorzieningen in de directe 

omgeving. Menig culturele voorziening kan blijven bestaan omdat niet alleen bewoners, 

maar ook gasten van buiten een bezoek brengen aan de plaatselijke schouwburg, museum of 

bioscoop. 

 

 

 

                                                           
1 Factsheet Overijssel 2020, bestedingen aan de hand van verblijfcijfers - kennisplatformoost 

https://www.kennisplatformoost.nl/wp-content/uploads/2021/06/Factsheet-Overijssel-2020-1.pdf


 
 

 

 

3. De vrijetijdseconomie draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat 

Mensen willen graag wonen in een aantrekkelijke woonomgeving met goede culturele en 

recreatieve voorzieningen. Toeristisch gezien sterk op de kaart staan en goede toeristisch 

recreatieve voorzieningen zijn essentieel voor het aantrekken en behouden van bedrijven en 

mensen, en daarmee ook van talent.  

 

4. De vrijetijdseconomie zorgt voor versterking van trots bij bewoners 

De vrijetijdseconomie heeft een sterke sociaal-maatschappelijke waarde.  In de externe 

profilering meer nadruk leggen op het DNA en de unieke eigenschappen van een gemeente, 

versterkt de trots van eigen inwoners. Daarnaast geeft investeren in de vrijetijdseconomie 

ouderen de kans om via (vrijwilligers)werk deel te blijven nemen aan de maatschappij, 

bijvoorbeeld als stadsgids, en helpt daarmee eenzaamheid tegen te gaan. Vanuit dit 

perspectief draagt de sector in de volle breedte bij aan het levensgeluk van inwoners. 

 

5. De vrijetijdseconomie heeft investeringen nodig om de coronacrisis te boven te komen 

De vrijetijdseconomie heeft, na klap op klap te hebben gekregen als gevolg van de corona-

crisis, een impuls nodig om haar veerkracht terug te krijgen. Zowel op het gebied van het 

stimuleren van investeringscapaciteit als in het tegengaan van personeelstekort. Daarom 

moeten wij de pandemie aangrijpen om versneld naar een toeristisch aanbod te gaan dat 

duurzaam en toekomstbestendig is. Om hier werk van te maken heeft de branche op 

landelijk niveau De Tweede Kamer gevraagd een Toerisme Transformatie Fonds van één 

miljard euro op te richten (zie Nationaal Toerisme-transitieplan). MarketingOost is een van 

de initiatiefnemers van dit plan. Maar niet alleen op landelijk niveau zijn investeringen nodig. 

Op regionaal niveau zien wij dat investeringen net zo nodig zijn om de bestedingen overeind 

te houden. Denk daarbij aan dat door de pandemie het online winkelen verder is 

toegenomen en winkels en horeca steeds meer afhankelijk zijn geworden van de inkomsten 

van bezoekers. Dat evenementen, groepsaccommodaties, zakelijk toerisme e.d. nog steeds 

nagenoeg stil liggen. 

  

Om meer vruchten van de vrijetijdseconomie te plukken, 

 is het nodig om… 

… wonen en recreëren hand in hand te laten gaan 

De druk op de woningbouw in Nederland neemt toe. Het aantal eenpersoonshuishoudens 

stijgt, net als de vergrijzing en het aandeel inwoners dat zich eenzaam voelt. Dit brengt ook 

vraagstukken met zich mee op het gebied van recreatie; nieuwe woningen vragen ook om 

nieuw of een ander aanbod van vrijetijdsbesteding. En dat terwijl de leefomgeving in 

sommige regio’s onder druk staat. Vrijetijdsaanbod moet daarom een prominente plaats 

innemen bij de start van gebiedsontwikkelingen. Komende jaren wordt dit vraagstuk naar 

verwachting steeds urgenter. Gemeenten doen er goed aan in te zetten op een goede balans 

tussen wonen en recreëren. 

 



 
 

 

 

 

… in te zetten op het leggen van cross-sectorale verbindingen en te sturen op een 

bestemming in balans  

De vrijetijdseconomie staat niet op zich. Ze is vervlochten met vele disciplines en 

beleidsvelden. Iedereen heeft er mee te maken, iedereen doet eraan mee, iedereen heeft er 

behoefte aan. Vanuit die verbindende kracht stimuleert de sector het integraal denken en 

biedt ze oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken op het gebied van publiek private 

samenwerkingen. Denk aan het landbouwbedrijf in het buitengebied dat agrotoerisme in zijn 

bedrijfsvoering opneemt, en zo een rendabeler businessmodel creëert. Of de 

groepsaccommodatie die volledige zorg kan bieden aan gasten met een handicap of ziekte.  

Vanuit diezelfde verbinding is de vrijetijdseconomie een logische kracht om te sturen op 

bewuste bestemmingen. Bestemmingen die niet eenzijdig uitgaan van zoveel mogelijk 

bezoekers binnenhalen, maar die uitgaan van bewoners, bedrijven, bezoekers en de 

draagkracht van een plek. Management tools, zoals de monitor bezoekersstromen van 

MarketingOost, helpen gemeenten te monitoren of de bestemming zich ontwikkelt richting 

de gestelde ambitie of dat het nodig is bij te sturen.  

 

… in te zetten op het versterken van duurzaamheid en inclusie 

Om de vrijetijdseconomie klaar voor de toekomst te maken, willen we inzetten op de 

verduurzaming van vakantieparken, toeristische trekpleisters en niet te vergeten meer CO2-

neutrale vervoersmogelijkheden voor bezoekers. Hier zijn investeringen nodig in fysieke 

infrastructuur en mobiliteit. Speciale aandacht vraagt de investering in duurzaamheid en 

inclusie. Bezoekers verlangen dit ook van de sector: van hotels met Green Keys tot 

restaurants met lokale producten. Ook investeringen in meer en betere fietspaden en 

fietsfaciliteiten spelen daar een belangrijke rol in. Duurzaamheid gaat niet alleen om het 

milieu, maar ook om (economische) levensvatbaarheid op de lange termijn en dus om 

inclusiviteit en diversiteit.  

 

… te sturen op bewuste bestemmingen met beschikbare toegankelijke data en innovatie 

Om te kunnen sturen, is betere beschikbare en toegankelijke data nodig. Gemeenten en 

instellingen weten vaak nog te weinig van het bezoek aan bestemmingen in hun regio: waar 

is het druk, waar niet, waar zijn toeristen en recreanten in geïnteresseerd, wat is de 

betekenis van de toegevoegde waarde in termen van economie, werkgelegenheid. Maar ook: 

wat is de ‘CO2-footprint’? Investeren in data en innovatie loont. Bijvoorbeeld voor de 

ontwikkeling van smart data tools, zoals de Datahub die MarketingOost onlangs heeft 

gelanceerd. Dergelijke tools helpen gemeenten beslissingen over gebiedsontwikkeling te 

maken op basis van feiten en cijfers, en niet op onderbuikgevoel. Bovendien kan deze data 

een aanjager zijn voor de innovatie en ontwikkeling van nieuw aanbod. Goede data is van 

groot belang om in te blijven investeren en zo toekomstbestendige beslissingen te kunnen 

nemen op zowel regionaal als lokaal niveau.  

 

 

 

https://www.kennisplatformoost.nl/monitoring-bezoekersstromen/
https://datahub-marketingoost.hub.arcgis.com/


 
 

 

 

… continue vraag te stimuleren bij de gewenste doelgroepen  

Voor een gezonde bijdrage aan de Overijsselse vrijetijdseconomie is het belangrijk dat de 

vraag gestimuleerd wordt. Tijdens de corona-crisis hebben we gezien dat veel Nederlanders 

Overijssel als vakantiebestemming hebben (her)ontdekt. Overijssel heeft veel te bieden. We 

zullen het verhaal van Overijssel en haar regio’s met kracht moeten blijven vertellen en 

ontwikkelen om de gewenste kwalitatieve doelgroepen versterkt te kunnen blijven 

ontvangen. Dan komen we niet alleen goed uit de crisis, maar ook duurzamer. 

 

… en dat is wat we willen in Overijssel: Een optimale balans 

tussen economie en leefbaarheid. 

 

Bronnen: ZKA-Leisure Consultants, Nationaal Toerisme Transitieplan, MarketingOost 

 


