
 

 

 

 

 

Vertegenwoordigers gastvrijheidssector in debat met Tweede Kamer  

 
Op donderdagmiddag 22 november jl. gingen Tweede Kamerleden, die de 
gastvrijheidseconomie in hun portefeuille hebben, met vertegenwoordigers van 
de gastvrijheidssector in debat. Vanuit de kamer namen deel Erik Ziengs (VVD), 
Selcuk Öztürk (PvdA), Paul van Meenen (D66) en Jesse Klaver (GL).   
 
In het eerste blok stond de toekomst van de Gastvrijheidseconomie centraal. 

Theo Ruijs van Gastvrij Nederland benadrukte het belang van de sector voor de 
Nederlandse economie: "Toerisme is wereldwijd een belangrijke groeimarkt en 
wij moeten daar als Nederland in blijven participeren”.  Bovendien is de 

gastvrijheidseconomie volgens Ruijs de Haarlemmerolie voor de topsectoren. 
Henk Jan van der Kolk (Wandelnet/Landelijk Fietsplatform) benadrukte het 

belang van wandelen en fietsen. Volgens hem is ons land een erg aantrekkelijk 
fietsland en een walhalla voor wandelaars. Van der Kolk vroeg bij de Kamerleden 

om extra aandacht van het Rijk voor de landelijke fiets- en wandelinfrastructuur.  
 
In een volgend blok ging het over ontwikkelingsruimte voor de sector. Arjen van 

den Dool van Koninklijke Horeca Nederland pleitte voor het grondrecht op 
ondernemerschap waarbij de ondernemersruimte moet worden vergroot door 

minder regels en slimmer samenwerken met de overheid. Die overheid moet 
ondernemers die het al jaren goed doen meer vertrouwen geven en controles 
vervangen door een eigen verklaring. Van den Dool stelde verder dat de sector al 

jaren koploper is in het ondernemingsdossier maar helaas zijn een aantal regels 
zo complex dat ze slecht in dit systeem passen. Ook mogen overheden die door 

het ondernemingsdossier kosten besparen deze wel in lagere leges verwerken. 
Van den Dool wees de Kamerleden daarnaast op de disproportionele toename 
van de lokale lasten.  

 
In de laatste ronde stond innovatie centraal. Het spits werd afgebeten door 

Efteling-directeur Bart de Boer. Hij begon met te stellen dat in Duitsland de 
Freizeitindustrie inmiddels net zo belangrijk is als de autoindustrie en ook de 
politieke aandacht krijgt die zij verdient. Volgens De Boer is innoveren voor 

leisurebedrijven essentieel. Hij illustreerde dat door inzichtelijk te maken hoeveel 
De Efteling moet investeren om aan de Europese top van attractieparken te 

blijven. De afgelopen drie jaar (2009-2011) 173 miljoen euro. Van de overheid 
vroeg de Boer geen geld maar structuur en erkenning. "De 
gastvrijheidseconomie moet een topsector worden of in ieder geval als eentje 

worden behandeld.” Daarna was het de beurt aan Joep Thönissen die als 
bestuurslid van STIRR een lans brak voor een structurele innovatievoorziening op 

sectoraal niveau. Door het ontbreken daarvan wordt volgens Thönissen de 
economische potentie van de gastvrijheidssector onvoldoende benut. Tino 
Wallaart van Natuurmonumenten sloot af met de stelling dat natuur en recreatie 

een gezamenlijk belang hebben.  
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