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OmgevingSamenlevingEconomie

Sturingsinstrumenten

Overnachtingen Bestedingen Aandeel
werkgelegenheid

De kampeerbedrijven en vakantieparken in de gemeente 
Coevorden zijn in vergelijking met enkele andere Drentse 
gemeenten gemiddeld gezien relatief groot. Het gemiddelde 
blijft wel wat achter op dat van de gemeente Borger-
Odoorn. Dit wijst erop dat de gemeente Coevorden naast 
heel omvangrijke aanbieders ook relatief veel kleinschalige 
parken en campings heeft. Deze zijn bovendien niet allemaal 
even vitaal zijn en bieden soms plaats aan niet-recreatieve 
doelgroepen. Ongeveer de helft van de bedrijven heeft zelfs 40 
of minder plaatsen tot haar beschikking. In Borger-Odoorn en 
ook Tynaarlo, dat een lager gemiddelde aantal eenheden per 
bedrijf heeft, geldt dat maar voor circa 25% van de bedrijven.

De gemeente Coevorden trekt de meeste overnachtingen in 
Drenthe, maar de waardering van het verblijfsaanbod blijft 
achter op veel andere gemeenten in Drenthe en Nederland. 
Uit een scan van de reviews van het verblijfsaanbod blijkt dat 
verouderde accommodaties en voorzieningen de waardering 
negatief beïnvloeden. Ook wordt bij enkele verblijfsaanbie-
ders een gebrekkige schoonmaak aangehaald. Kleinschalige 
aanbieders worden gemiddeld gezien beter beoordeeld dan 
grootschalige aanbieders.

De gemeente Coevorden beschikt over een aantal 
karakteristieke hotels, gekoppeld aan bijvoorbeeld een 
onderscheidende locatie (kasteel) of voorzieningen (wellness, 
restaurant). Het schaalniveau van de hotels is echter 
bescheiden, onder het landelijk gemiddelde excl. Amsterdam 
(30) en ook onder het gemiddelde van andere Drentse 
gemeenten. Door de ontwikkeling van kleinschalig logies (o.m. 
B&B’s) kan het aanbod op termijn onder druk komen te staan. 
De gemeente Coevorden kent in verhouding tot bijvoorbeeld de 
gemeente Borger-Odoorn relatief veel bed & breakfasts.

Aandeel eenheden per camping/vakantiepark

Gastwaardering verblijfsaanbod

Aantal kamers per hotel

132

176

78

51

Coevorden (1.852.000)

Borger-Odoorn 
(1.256.000)

Westerveld 
(1.176.000)

Steenwijkerland 
(1.098.000)

Coevorden (€ 162 mln.)

Borger-Odoorn 
(€ 112 mln.)

Westerveld 
(€ 115 mln.)

Emmen (€ 179 mln.)

Coevorden (9,1%)

Nederland (7,0%)

Westerveld (10,8%)

Borger-Odoorn 
(14,8%)

7,4

8,7

8,1

8,3

17

18

44

30

Coevorden

Borger-Odoorn

Tynaarlo

Nederland

Coevorden

Borger-Odoorn

Emmen

Steenwijkerland

Coevorden

Borger-Odoorn

Tynaarlo
Nederland 
excl. Amsterdam
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Overnachtingen en bezoeken
De gemeente Coevorden realiseerde in 2019 het hoogste aantal overnachtingen van alle gemeenten in de Provincie 
Drenthe, met circa 1,85 miljoen overnachtingen. Een belangrijk deel van deze overnachtingen is toe te schrijven aan 
de (inter-)nationaal opererende ketens die in de gemeente actief zijn, namelijk Center Parcs, Landal en Molecaten, die 
relatief hoge bezettingsgraden realiseren en veel capaciteit hebben.

Er werden in 2019 ongeveer 2,6 miljoen dagbezoeken afgelegd. De belangrijkste dagrecreatieve aanbieders zijn Plopsa 
Indoor (geclusterd met Center Parcs Huttenheugte) en Openluchtmuseum Ellert en Brammert. De eerste aanbieder 
sluit goed aan bij de, voor de gemeente belangrijke doelgroep, gezinnen met jonge kinderen, de tweede bij het DNA van 
Drenthe als Oerprovincie van Nederland. Beide zijn voor meer dan de helft afhankelijk van bezoeken van verblijfsgasten.

Een deel van het grondgebied van de gemeente behoort tot UNESCO Geopark de Hondsrug, waarvan de achtergrond 
met steeds meer activiteiten en elementen beleefbaar wordt gemaakt. Wandelen en fietsen is ook voor een deel van de 
verblijfsgasten een belangrijke activiteit, maar in vergelijking met andere gemeenten in Drenthe moet Coevorden het 
meer hebben van de attracties/voorzieningen op vakantieparken.

Bestedingen en werkgelegenheid
De gemiddelde bestedingen per overnachting zijn in de gemeente Coevorden hoger dan het landelijk gemiddelde. Deels 
heeft dit te maken met de structuur van de bedrijven: er worden relatief hoge prijzen gerekend voor accommodaties op 
parken met veel eigen voorzieningen. Door het attractieniveau zijn ook de gemiddelde bestedingen voor een dagbezoek 
relatief hoog. Daar staat tegenover dat - door de omvang van de gemeente en het veelal meer kleinschalige logies 
in andere delen van de gemeente - de bestedingen per vierkante kilometer net iets lager zijn dan het gemiddelde in 
landelijke gemeenten.

Met 9,1% van de werkgelegenheid in recreatie en toerisme is de sector sterker in de gemeente aanwezig dan landelijk 
(circa 7%).

Vitaliteit en diversiteit toerisme
Zowel het aandeel winterhard verblijfsaanbod (vakantiewoningen, hotels, groepsaccommodaties) in het totale 
aanbod als de verhouding tussen vaste plaatsen (bijv. jaarplaatsen, tweede woningen) en toeristische plaatsen (bijv. 
hotelkamers, vakantiewoningen, verhuuraccommodaties) bevindt zich rond het landelijk gemiddelde. De campings en 
vakantieparken zijn in verhouding tot het landelijk gemiddelde relatief grootschalig, maar er is ook een relatief groot 
aandeel kleinschalige campings en vakantieparken.

Een belangrijk ontwikkelpunt is de kwaliteit van de verblijfsaccommodaties, die onder druk staat in de gemeente en 
als laag tot gemiddeld is beoordeeld. Diverse bedrijven zijn inmiddels gestart met herinvesteren in en herinrichten van 
accommodaties. De relatief hoge prijzen voor een verblijf zijn meer te verklaren uit de marketingkracht en voorzieningen 
van de bedrijven. De landelijk opererende ketens hebben inmiddels investeringen aangekondigd om de kwaliteit te 
verhogen.

De leegstand in de detailhandel (8,7%) bevindt zich net iets boven het landelijk gemiddelde. De kern Coevorden is bezig 
met een transformatie van winkel- naar bezoekersstad, dit door haar historie meer te benadrukken (met o.m. culturele 
voorzieningen, evenementen, bezoekwaardige historische panden).

Waardering toerisme
De vitaliteitsproblemen van de verblijfsaanbieders zijn ook zichtbaar in de waardering van de gast. Het rapportcijfer van 
de gast is voldoende, maar blijft vooral wat betreft het verblijfstoerisme achter ten opzichte van de andere gemeenten in 
Zuidoost-Drenthe. Bij de dagrecreatie is het beeld gemêleerd, maar positiever en rond het landelijk gemiddelde.

3



OmgevingSamenlevingEconomie

Sturingsinstrumenten

Steun bevolking aan 
toerisme

Overnachtingen
per inwoner

Horeca
per inwoner

Vergeleken met gemeenten met ongeveer hetzelfde 
aantal inwoners kent de gemeente Coevorden relatief 
meer vierkante meters aan dagelijkse detailhandel per 
10.000 inwoners. Andere gemeenten die op jaarbasis 
relatief veel overnachtingen trekken, zoals Borger-
Odoorn en Westerveld, zien dit effect niet. Ook een 
gemeente als Steenwijkerland, die net als Coevorden 
over relatief veel kleine kernen bestaat, heeft gemiddeld 
minder vierkante meters aan dagelijkse detailhandel dan 
op basis van het inwonertal te verwachten valt (zelfs met 
inachtneming van Giethoorn).

Het aantal dagbezoeken per inwoner is in de gemeente 
Coevorden op jaarbasis circa 74. Vergeleken met allerlei 
gemeenten in Nederland is dit niveau aan bezoeken 
beheersbaar, en bovendien vergelijkbaar met een 
gemeente als Borger-Odoorn. Net als in Borger-Odoorn 
is ook in Coevorden het aantal dagbezoeken niet 
evenredig verspreid over de gemeente en zijn er enkele 
clusters die meer bezoek trekken. Door koppeling 
van verblijfstoerisme en dagrecreatie blijft het echter 
ook redelijk geconcentreerd. Giethoorn kent bijna 
het vijfvoudige aan dagbezoeken per inwoner, en in 
die vergelijking zijn zelfs alle inwoners van Giethoorn 
meegenomen. Emmen heeft minder bezoeken per 
inwoner, maar heeft ook veel meer inwoners.

De gemeente Coevorden int relatief veel 
toeristenbelasting in verhouding tot het aantal inwoners. 
Met per jaar € 50,- toeristenbelasting per inwoner 
behoort de gemeente net als de gemeente Borger-
Odoorn tot de top-30 van Nederlandse gemeenten. 
Aangezien de toeristenbelasting een algemene belasting 
is, kunnen deze inkomsten ook worden gebruikt ten 
faveure van de inwoners van Coevorden. De gemeente 
Emmen realiseert een lager niveau, door minder 
overnachtingen én meer inwoners. De gemeente 
Steenwijkerland slaagt er ondanks een trekker als 
Giethoorn minder goed in om bezoekers tot een verblijf 
te verleiden. Daarnaast is daar veel vast verblijf, waarvoor 
forensenbelasting wordt afgedragen.

Coevorden 
(52)

Westerveld (60)

Tynaarlo (10)

Borger-Odoorn (49)

Coevorden (0,45 m2)

Emmen (0,23 m2)

Westerveld (0,39 m2)

Borger-Odoorn (0,27 m2) Borger-Odoorn (8,4)

Coevorden (8,2)

Steenwijkerland (7,7)

Westerveld (8,6)

Extra m2 dagelijkse detailhandel per inwoner

+ 18,9%

+ 5,6%

- 15,1%

- 5,5%

Aantal dagbezoeken per inwoner

74

49

78

351

Raming toeristenbelasting per inwoner

€ 50,-

€ 5,-

€ 14,-

€ 54,-

Coevorden

Borger-Odoorn

Westerveld

Steenwijkerland

Coevorden

Borger-Odoorn

Emmen

Steenwijkerland

Coevorden

Emmen

Borger-Odoorn

Giethoorn
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Toeristisch-recreatieve druk
De toeristisch-recreatieve druk, gemeten aan de hand van densiteit (overnachtingen en bezoeken t.o.v. oppervlakte) en 
intensiteit (overnachtingen en bezoeken t.o.v. aantal inwoners), is op gemeenteniveau bescheiden. Wel geldt uiteraard 
dat met name de grote verblijfsaanbieders op lokaal (en micro-)niveau voor relatief hoge concentraties toerisme 
zorgen. De coronacrisis heeft er bovendien voor gezorgd dat het bezoek aan natuurgebieden sterk toegenomen is, 
met naar schatting van de landschapsbeheerorganisaties zo’n 2,5 tot 5 keer zoveel bezoek. Hierdoor is ook de druk op 
voorzieningen en sociale overlast toegenomen.

Ten opzichte van enkele andere gemeenten in Drenthe is het verblijfstoerisme relatief goed verspreid over het jaar, door 
het relatief grote aandeel winterharde accommodaties. Wel blijft er enig seizoenseffect.

Voorzieningenniveau
De gemeente Coevorden profiteert van de aanwezigheid van het toerisme in haar gemeente. Gemeenten met een 
vergelijkbaar aantal inwoners hebben gemiddeld gezien minder vierkante meters per 10.000 inwoners aan met name 
restaurants en cafés, dagelijkse detailhandel en cultuur, ontspanning en recreatie. Zelfs in kleinere kernen zijn er door 
de aanwezigheid van grote verblijfsaanbieders relatief veel voorzieningen. Inwoners van deze kernen kunnen geregeld 
ook gebruik maken van de voorzieningen van de verblijfsaanbieders in de gemeente. Hierdoor ontstaat een positieve 
wisselwerking tussen de samenleving en de sector. De voorzieningen in de kern Coevorden zijn meer op de eigen 
inwoner gericht, maar trekken ook steeds meer ook toeristisch bezoek aan.
 
De diversiteit van bijvoorbeeld horeca en detailhandel is echter gemiddeld. Toerisme lijkt maar tot op beperkte hoogte 
bij te dragen aan meer diversiteit.

Neveneffecten
Het aantal vernielingen, misdrijven in de openbare orde en tegen openbaar gezag in de gemeente is op het niveau dat 
op basis van het aantal inwoners te verwachten valt. Op andere vlakken (verkeer, parkeren) zijn er geen indicaties van 
overlast door toerisme. 

Draagvlak onder bevolking
Het draagvlak onder de bevolking lijkt groot. Uit gesprekken met enkele vertegenwoordigers uit de samenleving komt 
naar voren dat de overlast door toerisme zeer beperkt tot zelfs afwezig is. Inwoners van kleinere kernen zien het 
voordeel van toerisme omdat het een basis biedt om voorzieningen in stand te houden en leegstand te voorkomen, 
soms in combinatie met vrijwillige inzet uit de samenleving. Er is bovendien sprake van een wisselwerking tussen de 
bedrijven uit de sector en de samenleving.
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Oppervlakte
Natura 2000

Footprint ver-
blijfstoerisme 

per km2

Publieke/semipu-
blieke laadpalen 

per 1.000 inwoners

Enkele jaren geleden, nog voor de coronacrisis, 
is het aantal unieke bezoekers en bezoeken aan 
natuurgebieden in Drenthe onderzocht. Twee belangrijke 
gebieden in de gemeente Coevorden komen qua 
aantallen bezoeken per hectare per jaar duidelijk lager uit 
dan andere gebieden in de provincie (zoals Boswachterij 
Exloo-Odoorn), maar De Klencke komt juist hoger uit. In 
deze cijfers zijn echter de gevolgen van de coronacrisis 
nog niet opgenomen, die voor meer overlast (afval, 
loslopende honden, asociaal gedrag, wandelen buiten 
paden etc.) heeft gezorgd. Deze blijken deels veroorzaakt 
te worden door de grotere aantallen, deels door het 
gedrag van de ‘nieuwkomers’, die de regels/de mores 
in natuurgebieden niet/onvoldoende kennen of zich er 
minder aan houden.

De footprint van het verblijfstoerisme is vastgesteld aan 
de hand van kengetallen over de gemiddelde uitstoot 
tijdens een overnachting in een accommodatie. Hierbij is 
rekening gehouden met de reis naar de bestemming, de 
activiteiten tijdens het verblijf én de accommodatie. De 
footprint van het toerisme is in Coevorden per inwoner 
vergelijkbaar met dat van Borger-Odoorn. Vanwege de 
ligging van de bedrijven bezoeken de meeste gasten 
de gemeente met de auto, en ook voor uitstapjes naar 
dagattracties (in de gemeente en daarbuiten) wordt 
regelmatig de auto gebruikt. Wel faciliteren de meeste 
grootschalige aanbieders in de gemeente de komst met 
elektrische auto’s door enkele oplaadpalen, en bieden 
enkele bedrijven e-bikes voor verhuur aan.

Bijna driekwart van de overnachtingen in de gemeente 
Coevorden vindt plaats bij bedrijven met een 
duurzaamheidskeurmerk. Vaak beschikken grotere 
ketenbedrijven over een keurmerk en daarvan heeft de 
gemeente Coevorden enkele binnen de gemeentegrenzen. 
Hoewel voor veel bedrijven een keurmerk vooral een 
bewijs is aan de gasten dat er stappen worden gezet op 
het vlak van duurzaamheid zijn meer bedrijven met de 
verduurzaming van hun aanbod bezig. Sommige van deze 
bedrijven waren in het verleden zelfs een voorloper, maar 
kiezen vanwege de kosten bewust niet voor het hebben 
van een keurmerk.

Aantal jaarlijkse bezoeken per hectare natuur- en 
recreatiegebieden

Footprint verblijfstoerisme per inwoner

Aandeel overnachtingen bij bedrijven met een 
duurzaamheidskeurmerk

Coevorden (219.000 kg.)

Borger-Odoorn 
(175.000 kg.)

Westerveld 
(164.000 kg.)

Nederland 
(122.000 kg.)

Borger-Odoorn (0,8%)

Coevorden (0,0%)

Westerveld (38,5%)

Emmen (6,4%)

207

201

70-75%

50-55%

30-35%

0%

Coevorden (0,65)

Borger-Odoorn (0,70)

Tynaarlo (1,39)

Emmen (0,92)

Boswachterij 
Sleenerzand

Boswachterij Gees

De Klencke

Boswachterij 
Exloo-Odoorn

1.300

964

1.857 kg.

2.361 kg.

1.901 kg.

469 kg.

Coevorden

Westerveld

Borger-Odoorn

Tynaarlo

Coevorden

Emmen

Borger-Odoorn

Steenwijkerland
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Footprint toerisme
De gemeente Coevorden scoort als gemeente relatief goed op de landelijke duurzaamheidsindex. Ook is de luchtkwali-
teit in de gemeente relatief goed. Het toerisme zorgt wel voor een relatief grote footprint, in vergelijking met het aantal 
inwoners en met de oppervlakte van de gemeente. Dit heeft te maken met het relatief grote belang van de vakantie-
parken in het aantal overnachtingen in de gemeente. Deze accommodaties zorgen voor een relatief hoge footprint (in 
vergelijking met bijvoorbeeld campings en groepsaccommodaties). De uitstoot bij een verblijf in een vakantiewoning ligt 
hoger dan bij een verblijf thuis. Er zijn in de gemeente relatief weinig (semi-)publieke laadpalen. 

Behoud erfgoed, natuur en landschap
De gemeente Coevorden beschikt over relatief veel hectares bos en natuurlijk terrein per inwoner. Wel is een relatief 
klein deel van natuur en landschap beschermd als Natura 2000-gebied. Het aantal bezoeken aan natuur- en recreatie-
gebieden is in de gemeente Coevorden niet overmatig hoog. De drukte in de meeste natuur- en recreatiegebieden van 
de gemeente (o.a. Boswachterij Gees, Boswachterij Sleenerzand) is gelet op het aantal hectares van deze gebieden lager 
dan elders in de Provincie. Wel zijn er indicaties dat bij het Ermerstrand drukte heerst, mede onder invloed van evene-
menten. Het aantal bezoeken aan dit gebied is echter niet gemeten. Te intensief gebruik, mede door toerisme, leidt tot 
een afbreuk aan ecologische kwaliteit. Landschapsbeheerorganisaties nemen een sturende rol om kwaliteit en drukte op 
elkaar af te stemmen.

In het verblijfstoerisme zijn enkele kleinschalige aanbieders die gebruik maken van karakteristieke gebouwen en/of 
monumenten, waarmee behoud wordt gestimuleerd. Eén van de belangrijkste dagattracties in de gemeente, Openlucht-
museum Ellert en Brammert, is gericht op het verbeelden van de cultuurhistorie van Zuidoost-Drenthe. Ook via aanbod 
als de Bommen Berendroute en Stedelijk Museum Coevorden is de geschiedenis van het gebied beleefbaar. 

Duurzaamheid R&T-sector
In de gemeente Coevorden zijn vier verblijfsrecreatieve bedrijven met een duurzaamheidskeurmerk. Er zijn twee bedrij-
ven met een Green Key Gold-keurmerk en twee bedrijven met een ECEAT-keurmerk. Om aan dit keurmerk te voldoen 
moeten bedrijven werken aan 30 aandachtspunten voor duurzaamheid, namelijk water- en energiebesparing, gebruik 
van ecologische schoonmaakproducten en inkoop van biologische producten voor de horeca. Dit sluit niet uit dat ook 
andere bedrijven maatregelen doorvoeren ter bevordering van de duurzaamheid, maar het resulteert vooralsnog niet in 
een keurmerk. Uit gesprekken met ondernemers komt naar voren dat meerdere bedrijven maatregelen hebben geno-
men om hun bedrijf te verduurzamen en dit ook belangrijk vinden in de bedrijfsvoering. Kostenbesparing is vaak het 
motief. Dat is vaak ook de reden waarom geen keurmerk wordt aangeschaft.

Toeristisch duurzaamheidsbeleid
De gemeente Coevorden beschikt over duurzaamheids- of vergelijkbaar beleid, maar de doelen hierin zijn niet SMART 
geformuleerd en er is geen aandacht voor toerisme. Wel is er op andere manieren enige integraliteit tussen de beleids-
velden duurzaamheid en toerisme. Zo is er af en toe contact in het geval van nieuwe aanvragen en worden in het kader 
van het traject Vitale Vakantieparken stappen gezet om minder vitale verblijfsrecreatieve bedrijven te verduurzamen. De 
informatieverstrekking vanuit de gemeente aangaande duurzaamheidssubsidies, waarop bedrijven aanspraak kunnen 
maken, is zeer beperkt of afwezig.
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• Houd grip op de vitaliteit van de verblijfsrecreatie.De impact van toerisme en recreatie op de 
Coevordense economie is sterk. De gemeente trekt het hoogste aantal overnachtingen in Drenthe, en de 
omvang van de sector zorgt voor positieve spin-off voor de samenleving. Inwoners kunnen gebruik maken 
van voorzieningen van de parken en in sommige kernen zorgt de verblijfsrecreatie voor meer draagkracht 
voor lokale voorzieningen. Mede daarom is er vanuit de samenleving relatief veel draagvlak voor toerisme 
en recreatie. De vitaliteit van verschillende verblijfsrecreatieve bedrijven staat echter onder druk, ook bij de 
grotere parken. Investeringen zijn aangekondigd en moeten ertoe leiden dat het kwaliteitsniveau omhoog 
gaat en de gemeente haar jaarlijkse aantal overnachtingen op peil kan houden. Het is zaak hier grip op 
te houden, om te voorkomen dat het draagvlak onder het voorzieningenniveau daalt.Ontwikkel gericht 
duurzaamheidsbeleid op gebied van toerisme en wordt hierin toeristische modelgemeente. 

• Zet in op optimale samenwerking tussen de verblijfssector en de samenleving. In Coevorden speelt nog 
meer dan in veel andere Drentse gemeenten dat kleine kernen wat betreft voorzieningen afhankelijk zijn van 
relatief grote vakantieparken en campings. Het is raadzaam om met behulp van dorpsregisseurs het contact 
tussen de sector en de samenleving optimaal te houden, zodat de spin-off beter wordt vastgehouden. Dit 
houdt de draagvlak vanuit de samenleving voor recreatie en toerisme in stand.

• Houd grip op een gezonde aanbodmix. De gemeente Coevorden herbergt niet alleen enkele grootschalige 
campings en vakantieparken, maar ook relatief veel minicampings en kleinschalige logiesaanbieders (incl. 
een koppeling aan monumentale boerderijen/erfgoed). De gasten die hier verblijven hebben vaak andere 
interesses dan de gasten die op grootschalige parken verblijven, en zorgen daarmee voor een breder 
draagvlak voor (andere, meer diverse) voorzieningen. Toch is het raadzaam om de aanbodmix in de gaten 
te houden, omdat dergelijke kleinschalige aanbieders wel een effect hebben op de bezetting bij wat grotere 
aanbieders (zoals middelgrote campings en kleinschalige hotels).

• Stimuleer verblijfsaanbod en programmering voor doelgroepen die positieve spin-off voor de kern 
Coevorden creëren. De kern Coevorden heeft met haar vestingwerken assets die toeristisch kunnen 
worden verzilverd. Daar slaagt de kern al ten dele in, en daarmee biedt toerisme kansen om de afname 
van haar functie als winkelstad te compenseren. In de komende jaren zal deze afname van winkelfunctie 
doorzetten, en is er dus nog meer noodzaak tot een omschakeling. Nieuw, onderscheidend verblijfsaanbod 
in de gemeente kan de basis voor die transformatie versterken, zeker als dit gepaard gaat met extra 
programmering in de vorm van evenementen en onderscheidende horeca. Het 350-jarige jubileum van het 
Beleg van Coevorden, in 2022, kan een katalyserend effect hebben.

• Houd vinger aan de pols wat betreft de drukte in natuur- en recreatiegebieden. In de gemeente 
Coevorden zijn enkele gebieden waar relatief intensief gebruik van wordt gemaakt door een mix aan 
doelgroepen (eigen inwoners en bezoekers van verder weg). Vanuit beheerorganisaties wordt hierop 
gestuurd, om de balans tussen ecologie en economie in orde te houden. Een vinger aan de pols, door 
frequentere monitoring en overleg met deze organisaties, leidt ertoe dat toerisme en recreatie een positief 
effect behouden, net als natuurontwikkeling in andere gebieden (bijv. rondom het Drostendiep en de 
Geeserstroom).

• Geef, ook in gemeentelijk beleid, explicieter aandacht aan verduurzaming R&T-sector. De 
gemeente Coevorden herbergt ongeveer 20.000 slaapplaatsen in hotels, vakantieparken, campings en 
andere accommodaties. Daarmee is het aantal mensen dat als toerist in de gemeente slaapt hoog, ook 
in verhouding tot het aantal inwoners (ca. 35.000). In het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid is weinig 
aandacht voor de impact van toerisme. Grootschalige ketenbedrijven hebben doorgaans een eigen 
duurzaamheidsspecialist in huis, maar andere aanbieders ontberen de kennis of middelen om deze stap te 
zetten. De gemeente kan hierin, eventueel in samenwerking met andere gemeenten, een rol spelen.
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Achtergrond van het model
Het Dashboard Impact Toerisme is door ZKA Leisure Consultants ontwikkeld om de bredere impact van toerisme en 
recreatie inzichtelijk te maken. Dat effect beperkt zich niet tot de economie, maar heeft, zeker op plaatsen waarin 
het toerisme sterk vertegenwoordigd is, ook invloed op de samenleving en de (ruimtelijke) omgeving. Tot nog toe is 
de economische invloed vaak het meest tastbaar, de effecten op de samenleving en de omgeving zijn vaak minder 
gekwantificeerd beschikbaar. Dat ertoe heeft geleid dat ZKA een stap verder is gegaan door de drie dimensies waarop 
toerisme en recreatie impact hebben (Economie, Samenleving en Omgeving) te vertalen in circa 70 indicatoren. Deze 
indicatoren zijn gegroepeerd in thema’s, die samen de drie dimensies vormen.

Elke indicator krijgt een score aan de hand van een objectieve schaal, gebaseerd op benchmarks met circa 70-75 andere 
bestemmingen (kernen of gemeenten). Hierbij wordt rekening gehouden met het karakter van een gebied: voor een 
plattelandsgemeente gelden bij diverse indicatoren andere grenswaarden dan voor stedelijke gemeenten. De weging 
van de individuele scores leidt tot een rapportcijfer per dimensie. Een hoger rapportcijfer impliceert dat de situatie beter 
is: als twee gebieden een 8,0 en een 6,0 scoren op toeristisch-recreatieve druk, dan is de druk dus hoger in het gebied 
met het lagere rapportcijfer.

Afbakening
Het onderzochte gebied in dit dashboard betreft de gemeente Coevorden. De resultaten hebben betrekking op het 
jaar 2019, maar daar waar mogelijk wordt inzicht gegeven in de effecten van de coronacrisis. De resultaten voor de 
gemeente Coevorden zijn gebenchmarkt met andere gemeenten. In de keuze voor benchmarkgemeenten is per 
onderwerp rekening gehouden met een drietal factoren: 1. de ligging ten opzichte van Coevorden, 2. het karakter 
van de benchmarkgemeente, en 3. opvallende benchmarkwaarden. Hierdoor is niet altijd gekozen voor dezelfde 
benchmarkgemeente. 

Bronnen en methodieken
De indicatoren, thema’s en dimensies zijn beoordeeld aan de hand van diverse bronnen en methodieken. Eén van de 
gehanteerde bronnen is de Monitor Toerisme Drenthe 2019, opgesteld door Ecorys in opdracht van Recreatieschap 
Drenthe. Daarnaast zijn diverse (openbare) databronnen van onder meer het CBS, Stichting LISA, Locatus, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap ingezet, en heeft ZKA Leisure Consultants eigen 
onderzoek uitgevoerd en diverse beleidsdocumenten bestudeerd. Bij diverse indicatoren wordt aangesloten bij de
meetwijze die door het Data en Development Lab (CELTH, CBS, NBTC) in de Staat van bestemming Nederland wordt 
gehanteerd. Aanvullend op het bureauonderzoek zijn interviews uitgevoerd met enkele ondernemers in het verblijfs- en 
dagtoerisme, met drie natuurbeheerorganisaties, en met enkele inwoners en/of vertegenwoordigers van dorpsraden in 
de gemeente. Laatstgenoemde interviews zijn uitgevoerd om een eerste indruk van het draagvlak onder de bevolking 
van recreatie en toerisme te krijgen. Tevens heeft een sessie met ambtenaren van de gemeente plaatsgevonden. Een 
gedetailleerde bronnenlijst is opvraagbaar bij ZKA Leisure Consultants en bij de gemeente Coevorden.

Copyright
Dit rapport is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen op basis van deskundig onderzoek. Onderhavig rapport 
bevat een weergave en interpretatie van (delen van de) onderzoeksresultaten. Het is anderen toegestaan om (delen van) 
het rapport en gehanteerde methodieken en modellen te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren zolang ZKA 
Leisure Consultants als maker van het werk wordt vermeld en het werk niet commercieel wordt gebruikt.

Vormgeving en beelden
De vormgeving is verzorgd door Studio Meesterwerk. De foto’s in deze rapportage zijn van diverse bronnen. Sommige 
foto’s zijn aangeleverd door de gemeente Coevorden, sommige foto’s zijn afkomstig uit de beeldbank van Marketing 
Drenthe, enkele foto’s zijn rechtenvrij of eigen werk.

Bronvermelding foto's
Foto Center Parcs op pagina 1: https://www.samendalen.nl/bezienswaardigheden/center-parcs-huttenheugte/
Anneke Bloema: pagina’s 1 (klein kader rechts) en 7
Leonie Wiers: pagina’s 3 en 5

9


