
 
Vereniging van Recreatieondernemers Nederland 

RECRON Zeeland 

RECRON Zeeland, p/a Utrechtseweg 75, 3702 AA  Zeist 
     internet: www.recron.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderwerp: 

 
Inbreng ten behoeve van coalitieakkoord 

  

Datum: 18 april 2019 

 
 
Geachte heer De Bat, 
 

Het bestuur van RECRON Zeeland roept de onderhandelaars, door middel van deze brief, 
op om in het coalitieakkoord ook aandacht te besteden aan de voor Zeeland zó 
belangrijke vrijetijdssector. 
RECRON, dé brancheorganisatie van (land)recreatiebedrijven gaat in de loop van 2019 
fuseren met Hiswa vereniging. Hiermee zijn er zo’n 250 recreatiebedrijven in Zeeland 
verenigd; zij vertegenwoordigen ongeveer 85% van de recreatie-omzet. 

- Graag willen wij de onderstaande punten onder uw aandacht brengen: 
 
1. Goede recreatieve infrastructuur nog verder verbeteren 

Binnen Zeeland is een aantal zaken, bijv. op het gebied van fietsen, wandelen en het 
beheer van de stranden goed tot zeer goed georganiseerd. Daarbij hoort ook een 
WSF waarop we allemaal trots kunnen zijn. Deze unieke overtocht is voor velen veel 
meer dan een logistieke verbinding tussen de kust van Walcheren en Zeeuws 
Vlaanderen; het is een van dé memorabele belevenissen van heel Zeeland! 
Daarnaast is het ook de aansluiting van West Zeeuws Vlaanderen op het 
spoorwegnet. Dankzij het grote aantal toeristische passagiers blijft deze verbinding in 
stand; gezamenlijk kunnen de WSF verder uitbouwen.                                                                                                                     
We staan aan de vooravond van een mobiliteitstransitie, die zal ook gevolgen hebben 
voor de toeristische bereikbaarheid van Zeeland. Zeeland onder én boven de 
Westerschelde moet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De WSF is 
hierbij een onmisbare schakel. Innovatieve vormen van lokaal OV/personenvervoer 

moeten worden gestimuleerd voor een betere bereikbaarheid. 

Wij onderschrijven de brief van Hiswa over het getij in het Grevelingenmeer.  

2. Stimuleer de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve ondernemingen 

De provincie moet bijdragen aan de (door-)ontwikkeling van toeristisch-recreatieve 
ondernemingen door fysiek de ruimte te geven maar ook in financiële zin een 
aanjaagrol te vervullen. Concreet wijzen wij op het succes van 

kwaliteitsverbeteringsplannen mede gerealiseerd middels innovatievouchers. 

Speciale aandacht vragen wij hier voor de voor onze sector zo kenmerkende MKB- 
bedrijven, overwegend familiebedrijven. Een stabiele factor, ook voor de sociale 
cohesie. Ook in crisisjaren bewezen zij uithoudingsvermogen te hebben als het gaat 
om werkgelegenheid, investeringen in de lokale economie en bijdragen aan  de 
sociale samenhang binnen de lokale gemeenschap.  
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De stimulerende rol welke de provincie de afgelopen jaren vervulde – uitgevoerd door 
Impuls Zeeland– dient te worden gecontinueerd & versterkt. De samenwerking met 
Impuls ervaart RECRON Zeeland als professioneel en positief.  

3. De Provincie heeft een belangrijke regierol op meerdere terreinen 

RECRON roept de provincie op de regierol te pakken als het gaat om 
(gemeentegrenzen overstijgende) ruimte voor en bereikbaarheid van 

gastvrijheidsondernemingen.  

      Zo  moet het de ambitie zijn van het nieuwe college om regie te voeren en koers aan  
      te geven bij in ruimtelijk en voorwaardenscheppend beleid, dat kwaliteit- en  
      omgevingsbewuste bedrijven groeimogelijkheden en draagvlak biedt en ongewenste  
      massale recreatieve ontwikkelingen blokkeert en de kwaliteiten van Zeeland  
      consolideert  en versterkt.  
      Die kwaliteiten kunnen alleen tot hun recht komen en bijdragen aan de economie als  
      ook de arbeidsmarkt goed functioneert en de werkomstandigheden voor personeel en  
      (MKB-)ondernemers in orde zijn. 
 
      De MKB ondernemers, die de ruggengraat vormen van de toeristische sector, moeten  
      voldoende ondersteund en gestimuleerd worden in de ontwikkeling van hun  
      professionele vaardigheden. Dit door het ondersteunen van lokale economische   
      initiatieven en (circulaire) kringlopen. 
      Om duurzame vakantiebestemming te zijn en te blijven is actieve regie en  
      ondersteuning van de provincie bij de energie en mobiliteitstransitie noodzakelijk. 
  
4. Toeristisch ondernemend Zeeland een sterke en actieve organisatie            

Binnen TOZeeland werken niet alleen de 4 brancheorganisaties (KHN, VEKABO, 
RECRON en HISWA) samen; het is tevens een goed werkende ontmoetingsplaats 
met VZG (portefeuillehouders R&T) en de gedeputeerde R&T. Daarnaast hebben VVV 
Zeeland, Impuls Zeeland & HZ-kenniscentrum Kusttoerisme bij TOZeeland een 
structurele adviesrol.                                                                                                                 
Toeristisch ondernemend Zeeland is een uitstekend platform  gebleken waarin goed 
wordt samengewerkt, zij is een broedplaats, een adviesorgaan en een belangrijk 
overleg platform voor de communicatie tussen bedrijfsleven, overheden, kennis centra 
etc. Onmisbaar op weg naar de toekomst. Een verdere professionalisering is 
inmiddels in gang gezet. Een blijvende ondersteuning vanuit de Provincie is een 
rendabele investering in kwaliteit, kennis en slagkracht van de sectoren.  

5. Wees zuinig op het imago van Zeeland en laat het groeien                                     

Het imago van Zeeland, buiten onze provincie, wordt sterk bepaald door het 

toeristisch imago! Het belang van een structurele aanpak van destinatiemarketing 

waarbij het imago van Zeeland als vakantieprovincie blijvend wordt benadrukt, wil 

RECRON graag onderstrepen. Hierbij uiten wij onze waardering voor de actie “Niet 

iedereen houdt van Zeeland. Mooi”. Hiermee accentueren we zelfvertrouwen, 

fierheid  en een prettige vorm van eigenzinnigheid die prikkelt en nieuwsgierig maakt.  

     Zeker in tijden van “overtoerisme” blijft een goede ontvangst van de toerist en de juiste  
      toeristische promotie en destinatie marketing nodig om de juiste doelgroepen aan te  
      spreken, te bedienen en zo grip uit te oefenen op de toeristenstromen. Een kwalitatief  
      goed cultuuraanbod en het bevorderen van cultuurtoerisme achten wij van groot  
      belang voor de spreiding binnen seizoenen en het werkt kwaliteitsversterkend. 
  

http://www.recron.nl/


 
Vereniging van Recreatieondernemers Nederland 

RECRON Zeeland 

RECRON Zeeland, p/a Utrechtseweg 75, 3702 AA  Zeist 
      internet: www.recron.nl 

 
Zet Zeeland nog meer op de kaart als ontspannen, gastronomische, culturele, 
groene, duurzame vakantiebestemming. De eerste belangrijke prijzen als meest  
duurzame vakantiebestemming zijn al toegekend; speel daar verder op in. 
Zeeland moet nog meer dan nu een plek zijn waar je graag op vakantie gaat, woont 
en werkt, waar de gasten van nu misschien wel toekomstige bewoners en  
werknemers worden.  
 

6. Borg balans tussen economie en ecologie.  
De Zeeuwse natuur; het typisch Zeeuwse Landschap zijn onze grootste schatten en 
onvervangbaar. Maar je moet er wel kunnen komen, iets memorabels meemaken, 
goed kunnen eten en drinken en er belevingsvol overnachten, dan delen we onze 
rijkdom, is toerisme zo duurzaam mogelijk en – zeker niet te vergeten -  kunnen  er 
een heleboel Zeeuwen zelf ook van én in leven.  

  
In het reeds gestarte proces van totstandkoming omgevingsvisie vragen wij aandacht 

voor deze balans ecologie en economie. Een gezond toekomstperspectief, vaak 

vertaald in duurzame, adaptieve exploitaties van bedrijven werkt positief voor de 

omgeving en het draagvlak. Overheid en sector moeten de unieke kwaliteiten van 

onze provincie in gezamenlijkheid verzorgen, beschermen en duurzaam benutten. 

Toerisme levert in Zeeland een grote en waardevolle bijdrage aan onze economie, het 

voorzieningenniveau, sociale ontwikkeling, welzijn  en welvaart, maar het is geen doel 

op zich. Er moet nadrukkelijk aandacht zijn voor draagvlak , leefbaarheid en 

houdbaarheid. Daarom zoekt het provinciaal bestuur in de omgevingsvisie naar een 

goede balans tussen deze soms tegenstrijdige voorwaarden. De Kustvisie mag hierbij 

als goed voorbeeld dienen.  

De vrijetijdssector speelt maatschappelijk een rol van betekenis: de sector vormt dé 
ontmoetingsplek voor iedereen uit de samenleving en levert zo een belangrijke bijdrage 
aan wederzijds begrip, welzijn en sociale samenhang.                                                  
Recreatie en toerisme zorgen ervoor dat het voorzieningenniveau in minder bevolkte 
(buiten)gebieden op niveau blijft.  
De uitdaging voor de komende jaren is om de groei van het toerisme op een evenwichtige 
manier ruimtelijk en in de tijd gezien te spreiden om te voorkomen dat de bezoekersdruk 
op bepaalde hotspots in Zeeland te ver  toeneemt. Leefbaarheid is voor iedereen een 
zeer belangrijk item.  
 

RECRON wil daar graag samen met het provinciaal bestuur en alle andere partners de 
schouders onder blijven zetten.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
RECRON Zeeland  

 
 

 
 
 

 
Voorzitter 
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