
 

 

 

 

We kunnen niet concurreren met de zon, wel op kwaliteit 

Om de concurrentiepositie van de Nederlandse gastvrijheidssector overeind te houden is een 

integrale visie van het Rijk noodzaak. Binnen deze visie kunnen bedrijfsleven, ministeries, 

decentrale overheden en onderwijs dan samen werken om de economische waarde van de sector 

voor de Nederlandse economie nog groter te maken.  

Deelnemers aan het innovatienetwerk STIRR (Stichting Innovatie, Recreatie & Ruimte) deden deze 

oproep tijdens een gesprek met de woordvoerders Toerisme van de politieke partijen in de Tweede 

Kamer. Het is daarbij van groot belang dat grote maatschappelijke vraagstukken over verdeling van 

de ruimte ook worden bekeken vanuit het vrijetijdsperspectief. Een van de concrete ideeën was het 

opnemen van Leisurehotspots in de structuurvisie van de Rijksoverheid. Deze gebieden krijgen dan 

de ruimte om zich te ontwikkelen tot aantrekkelijke gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie. 

Innoveren door investeren 

De markt verandert en de sector moet mee.  De grote groep die een vakantiehuisje kocht als 

belegging en daar ook de vakantie doorbracht wordt opgevolgd door een generatie die kiest voor 

beleving.  Voor deze omschakeling is investeringsruimte nodig. Daarom is het van belang dat de 

belastingen op toerisme niet teveel stijgen. Daarbij moet het aantrekkelijk worden gemaakt om te 

investeren. Dit kan alleen als vergunningen en procedures sneller worden afgegeven. Ondernemers 

hebben een betrouwbare overheid nodig.  

Decentralisatie 

Bij de aankomende decentralisatie op het gebied van het omgevingsrecht is het van groot belang dat 

het Rijk kaders meegeeft. Anders dreigt er een woud aan verschillende regels en een drastische 

verhoging van de regeldruk. Te veel verschillende regels tussen provincies zorgt voor een ongelijk 

speelveld binnen Nederland voor ondernemers.  

De sector aan zet 

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen succes. De oproep aan het Rijk is dan ook vooral 

gericht op het ruimte geven aan goed ondernemerschap. Een integrale visie van het Rijk waarbinnen  

bedrijfsleven, ministeries, decentrale overheden en onderwijs samenwerken zorgt dat dit excellente 

ondernemerschap kan bloeien en waarde kan toevoegen aan het leven van mensen en de 

Nederlandse economie.  


