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Zet ontwikkeling toeristisch-recreatief product door
Probeer binnen de mogelijkheden meer volume voor verblijf te creëren

Zet veengebied Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen meer neer 
     als één gebied

Zoek voor Rensenpark naar uitsmijter die ook verblijfsmarkt gezinnen aanspreekt
Houd bij nieuw verblijf rekening met karakter en draagkracht gebied

Blijf inzetten op diverse bezoekaanleidingen/sfeer centrum
Zet gemeentelijk duurzaamheidsbeleid voort, waar mogelijk met uitbreidingen 
 bezoekaanleidingen/sfeer centrum

Zet UNESCO Geopark de Hondsrug meer in the picture
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Sturingsinstrumenten

Overnachtingen Bestedingen Aandeel
werkgelegenheid

De toeristisch-recreatieve bestedingen per vierkante kilometer 
zijn in de gemeente Emmen hoger dan in de gemeenten 
Borger-Odoorn en Westerveld. Ondanks de lagere aantallen 
overnachtingen in Emmen, die doorgaans tot de hoogste 
bestedingen leiden, slaagt de gemeente er ten opzichte van 
deze gemeenten in om economisch relatief goed te presteren. 
De dagattracties en de detailhandel spelen hierin een 
belangrijke rol. Alleen de gemeente Coevorden haalt in de zes 
onderzochte Drentse gemeenten hogere bestedingen per km2, 
omdat deze gemeente op jaarbasis veel meer overnachtingen 
genereert. Vergeleken met andere Nederlandse steden zijn de 
bestedingen in Emmen relatief laag, omdat in het buitengebied 
van Emmen relatief weinig toeristische bestedingen terecht 
komen. 

In Nederland staat circa 8,4% van de vestigingen voor detail-
handel leeg. In Emmen als gemeente is dit percentage hoger 
(circa 10%), maar wel iets lager dan in Assen (circa 12%). Uit 
de recent uitgevoerde detailhandelsstructuurvisie komt naar 
voren dat de leegstand in Emmen-Centrum hoger is, namelijk 
circa 18%. Tevens komt naar voren dat de sfeer en beleving in 
het gebied onder druk staat. Enerzijds heeft dit te maken met 
verouderd winkelvastgoed en lege winkelpassages, anderzijds 
met de uitstraling van de openbare ruimte. De leegstand in 
Emmen en Assen staat in schril contrast met de leegstand in de 
stad Groningen, die slechts 5% bedraagt.

De dagrecreatie in de gemeente Emmen wordt het hoogst 
gewaardeerd onder de gemeenten in het oostelijke deel van de 
provincie. Dat laatste komt onder meer tot uiting in de derde 
plaats van WILDLANDS in de verkiezing van Leukste Uitje van 
Nederland voor 2021, onder 4,5 miljoen ANWB-leden. Maar 
ook andere aanbieders als het Industrieel Smalspoormuseum, 
het Veenpark en het Van Gogh Huis, die allen verhalen over het 
verleden van de diverse gebieden in de gemeente vertellen, 
worden goed gewaardeerd.

Toeristisch-recreatieve bestedingen per km2

Leegstand detailhandel

Waardering dagrecreatie

Steenwijkerland 
(1.098.000)

Borger-Odoorn 
(€ 112 mln.)

Westerveld 
(€ 115 mln.)

Nederland (7,0%)

Borger-Odoorn 
(14,8%)

Emmen

Coevorden

Borger-Odoorn

Westerveld

Emmen

Emmen-Centrum

Assen

Nederland 

Emmen

Borger-Odoorn

Coevorden

Tynaarlo
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Emmen (646.000)

Coevorden (1.852.000)

Borger-Odoorn 
(1.256.000)

Emmen (€ 179 mln.)

Coevorden (€ 162 mln.)

Emmen (6,3%)

Coevorden (9,1%)

€ 517.000,-

€ 541.000,-

€ 403.000,-

€ 407.000,-

10,1%

12,3%

18%

8,4%

8,6

8,4

8,0

8,4
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Overnachtingen en bezoeken 
De gemeente Emmen realiseerde in 2019 bijna 650.000 overnachtingen. Bijna 90% van deze overnachtingen was in 
hotels en op vakantieparken in de gemeente, al zorgde de komst van Camping BuitenLand in recente jaren ook voor een 
impuls. Met jaarlijks circa 6 overnachtingen per inwoner trekt Emmen meer overnachtingen in de gemeente dan diverse 
andere Nederlandse steden van vergelijkbare omvang. Het omvangrijke buitengebied, waar ruimte is voor diverse 
vormen van verblijfsrecreatie, is hier een verklaring voor. Hier bevindt zich o.a. Center Parcs Parc Sandur, dat voor veel 
overnachtingen zorgt. Andere stedelijke gemeenten beschikken vaak niet over een vakantiepark van een dergelijke 
omvang. Het aantal overnachtingen in de stad Emmen zelf is lager, zeker in vergelijking tot andere steden. 

Emmen beschikt over de best bezochte attractie van de provincie, WILDLANDS Adventure Zoo, dat in 2019 circa 930.000 
bezoeken ontving. Het bezoek nam daarmee toe ten opzichte van 2018. Niet alleen verblijfsgasten die in de gemeente 
overnachten, maar ook verblijfsgasten uit andere gemeenten komen naar Emmen voor een bezoek. In totaliteit werden 
in 2019 circa 5,2 miljoen dagbezoeken afgelegd, veruit het hoogste aantal in de provincie Drenthe. Emmen heeft 
naast WILDLANDS ook winkelvoorzieningen waar eigen inwoners, inwoners uit de gemeenten in de regio (ook over de 
grens) en verblijfstoeristen op af komen. Er is tevens reguliere “stedelijke” recreatie, met evenementen, bioscopen, een 
filmhuis, theater, escape rooms, indoor speelhallen en een amusementshal. In het Rensenpark zijn diverse kleinschalige 
culturele ontwikkelingen. Ook buiten de stad zijn er diverse aanbieders, zoals het Veenpark, het Van Gogh Huis, diverse 
kleinschalige musea en openluchtzwembaden die bezoek trekken. 

Bestedingen en werkgelegenheid 
De totale bestedingen aan recreatie en toerisme in de gemeente Emmen waren in 2019 € 179 miljoen. De bestedingen 
waren daarmee absoluut gezien de hoogste in Drenthe. Met name de bestedingen voor een dagbezoek waren met € 27,- 
per bezoek relatief hoog in de gemeente Emmen. Ook de gemiddelde bestedingen per overnachting waren vergeleken 
met andere gemeenten in Drenthe relatief hoog, mede door de samenstelling van het aanbod (relatief veel hotelkamers 
en een bungalowpark in het middensegment). Voor de beoordeling ten opzichte van andere gemeenten wordt vooral 
gekeken naar de relatieve hoogte van de bestedingen. Ten opzichte van andere steden waren de toeristisch-recreatieve 
bestedingen per inwoner gemiddeld en per vierkante kilometer zelfs laag. Ook hier speelt de structuur van de gemeente 
Emmen mee: in het omvangrijke buitengebied is het toerisme nog minder intensief aanwezig.  

Met 6,3% van de directe werkgelegenheid in recreatie en toerisme (gemeten volgens de landelijke R&T-standaard) is 
de sector iets minder sterk in de gemeente aanwezig dan het landelijk gemiddelde (circa 7%). Daarbij wordt voorbij 
gegaan aan de indirecte werkgelegenheid en de werkgelegenheid in de detailhandel die geen directe relatie met de 
recreatiesector heeft. De werkgelegenheid in de gemeente Emmen als gevolg van bestedingen in de R&T-sector was in 
2019 in dat geval 15,1%. 

Vitaliteit en diversiteit toerisme 
Het verblijfsaanbod in de gemeente Emmen is voor een stedelijke gemeente divers. Het gemiddelde aantal kamers per 
hotel is met circa 50 bovendien hoog, net als de ketengraad (circa 65% van de kamers). In het buitengebied zijn diverse 
kleinere campings die als nevenactiviteit functioneren. De kwaliteit van het aanbod is over het algemeen in orde. Ook 
het dagrecreatieve aanbod is divers en past bij een stedelijke gemeente van de omvang van Emmen. De gemeente is 
met een trekker als WILDLANDS in staat bezoekers bij een dagbezoek voor relatief lange tijd vast te houden. 

De leegstand in de detailhandel is wel relatief hoog. Deze bevindt zich enkele procentpunten boven het landelijk 
gemiddelde, ook na een verkleining van het kernwinkelgebied. Emmen ontkomt niet aan landelijke trends waarbij 
met name middelgrote steden te maken hebben met teruglopende (fysieke) winkelbestedingen. Ook het vertrek van 
WILDLANDS uit het Rensenpark speelt ten dele hierin mee, al zijn andere markttrends aanmerkelijk belangrijker. 

Waardering toerisme 
De waardering van de gast voor het toeristisch-recreatieve aanbod in Emmen is hoog, zowel voor het verblijfsaanbod 
als voor de dagrecreatie. Parc Sandur wordt goed gewaardeerd, net als de meeste hotels in de gemeente. Ook 
de waardering voor WILDLANDS is in recente jaren toegenomen. Ook het ruim opgezette centrum alsmede de 
vernieuwingen aan het Raadhuisplein worden gewaardeerd. 
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Steun bevolking aan 
toerisme

Overnachtingen
per inwoner

Horeca
per inwoner

Emmen staat bekend als winkelstad en dat is ook 
zichtbaar als het aantal vierkante meters niet-dagelijkse 
detailhandel wordt vergeleken met het gemiddelde 
aantal vierkante meters van gemeenten met vergelijkbare 
inwonertallen. Andere Drentse steden en ook Zwolle 
scoren echter ook relatief goed in vergelijking met 
steden van vergelijkbare omvang. De meest plausibele 
verklaring is de afstand tot de grootste steden van 
Nederland, waardoor de Drentse steden toch in staat 
zijn een belangrijke regiofunctie te houden. Op basis van 
het toeristische profiel en haar buurgemeenten was de 
verwachting wel dat Emmen relatief beter zou scoren. 

Het aantal dagbezoeken per inwoner is in de gemeente 
Emmen op jaarbasis circa 49. Vergeleken met een 
Drentse gemeente met een zeer sterk toeristisch profiel, 
zoals Borger-Odoorn, is dit aantal bezoeken bescheiden. 
Ook Giethoorn trekt veel meer dagbezoeken per inwoner. 
WILDLANDS zorgt uiteraard voor een hoog aantal 
absolute bezoeken, net als het centrum van Emmen, 
maar er zijn in de gemeente ook veel gebieden waar veel 
minder bezoeken zijn. Het centrum van Amsterdam trok 
vóór de coronacrisis ook veel meer dagbezoeken per 
inwoner dan Emmen en ook Emmen-Centrum (waarvoor 
geen aparte cijfers bekend zijn, maar gezien het aantal 
inwoners kan het aantal bezoeken nooit hoger dan 92 
zijn).

De gemeente Emmen heeft minder vierkante meters 
horeca dan op basis van het inwonertal te verwachten 
is. Het effect is echter sterker in Emmen-Centrum, de 
buitengebieden van de gemeente Emmen compenseren 
dus ten dele. Ook de diversiteit van de horeca is niet 
uitmuntend, het aanbod is met name op het lagere en 
middensegment gericht. Ook Zwolle blijft licht achter 
op de verwachtingen op basis van het aantal inwoners. 
Deze stad heeft wel een divers aanbod, maar is minder 
op horeca gericht dan andere Nederlandse steden. De 
gemeente Assen herbergt meer vierkante meters dan 
verwacht op basis van het aantal inwoners.

Westerveld (0,39 m2)

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

Steenwijkerland (7,7)

Extra m2 niet-dagelijkse detailhandel per inwoner

Aantal dagbezoeken per inwoner

Extra m2 horeca per inwoner

Emmen

Borger-Odoorn

Assen

Zwolle

Emmen

Emmen-Centrum

Assen

Zwolle

Emmen

Borger-Odoorn

Amsterdam-
Centrum
Giethoorn
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Emmen (6)

Maastricht (11)

Amsterdam (21)

Zwolle (2)

Emmen (0,23 m2)

Coevorden (0,45 m2)

Emmen (9,3)

Coevorden (8,2)

+13%

+55%

- 15,1%

+27%

49

78

298

351

-14,0%

+36,1%

-4,2%

-22,3%
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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. De aanbieders in de 
gemeente Emmen die voor de meeste bezoeken en overnachtingen zorgen (WILDLANDS en Center Parcs Parc Sandur) 
bevinden zich aan de rand van de stad Emmen en worden goed ontsloten via de A37 en N34. Hierdoor is de ervaren 
druk voor de inwoner relatief laag. Ook in het centrum van Emmen is de bezoekersdruk goed beheersbaar, al is er altijd 
enige drukte in een kernwinkelgebied. In de kernen in het buitengebied is de toeristisch-recreatieve druk zeer laag, 
temeer omdat grootschalige aanbieders hier ontbreken.

Ten opzichte van andere gemeenten in Drenthe is het verblijfstoerisme relatief goed verspreid over het jaar, door het, 
verhoudingsgewijs, grote aandeel winterharde accommodaties (hotelkamers, B&B-kamers, vakantiewoningen). De 
spreiding is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Bijdrage aan voorzieningenniveau
Het centrum van Emmen is van oudsher een winkelstad en ook een kern als Klazienaveen heeft relatief uitgebreide 
winkelvoorzieningen. Als gevolg daarvan herbergt de gemeente Emmen meer voorzieningen per 10.000 inwoners op 
het vlak van dagelijkse en niet-dagelijkse detailhandel, maar ook op het vlak van cultuur, ontspanning en recreatie dan 
gemeenten van een vergelijkbare omvang. Uit het meest recente Koopstromenonderzoek (2019) kwam naar voren dat 
toerisme in de gemeente circa 2% bijdraagt aan de totale bestedingen in de niet-dagelijkse detailhandel, in het centrum 
van Emmen is dat 3%. Daarmee is het effect van toerisme iets groter dan in andere steden in Oost-Nederland (Zwolle, 
Deventer, Enschede). Het aantal vierkante meters aan horeca is circa 14% lager dan in gemeenten met een vergelijkbaar 
inwonertal. De diversiteit van de horeca is ook beperkt, zeker in de stad Emmen.

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is in het algemeen goed. Wel is vanwege bezuinigingen de 
zomerbusverbinding naar onder meer het Veenpark stopgezet. Het basisniveau van het wandel- en fietsnetwerk is op 
orde. Aan de randen van het Bargerveen zijn de mogelijkheden voor wandelen en fietsen vergroot. Enkele jaren geleden 
zijn bovendien stappen gezet om meer vaarrecreatie mogelijk te maken. Dit biedt ook eigen inwoners de gelegenheid 
om meer van de omgeving te genieten. 

Neveneffecten
Het aantal vernielingen, misdrijven in de openbare orde en tegen openbaar gezag in de gemeente is iets hoger dan op 
basis van het aantal inwoners te verwachten valt, maar er is geen indicatie dat dit aan toerisme toe te wijzen is. Ook op 
andere vlakken (verkeer, parkeren) zijn er geen indicaties van overlast door toerisme. De invloed van Airbnb in Emmen is 
bescheiden.

Draagvlak onder bevolking
Het draagvlak onder de bevolking voor toerisme en recreatie is met enkele gerichte gesprekken getoetst. Uit deze 
gesprekken komt naar voren dat de overlast door toerisme beperkt tot afwezig is. Parkeren is in het centrum van 
Emmen bijvoorbeeld geen probleem. Wel wordt met name in het centrum in het hoogseizoen enige drukte ervaren, 
ook omdat Emmen een behoorlijke regiofunctie heeft voor inwoners uit Duitsland en omliggende gemeenten. Al met 
al bestaat het gevoel dat toerisme de lokale economie versterkt, ook in het buitengebied. Bij een verblijfsbezoek aan 
Emmen, bijvoorbeeld met WILDLANDS als primair doel, gaan bezoekers namelijk ook geregeld andere gebieden in de 
gemeente bezoeken. 
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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. Emmen heeft naast enkele 
bosgebieden rondom de stad het Bargerveen binnen 
haar gemeentegrenzen, een voor Nederland uniek 
hoogveengebied. De bezoekcijfers aan dit gebied zijn per 
hectare en per jaar lager dan in vergelijkbare gebieden, 
zoals het Fochteloërveen. De draagkracht van een gebied 
wordt echter ook bepaald door de kwetsbaarheid en 
toegankelijkheid van een gebied. Het Bargerveen staan in 
dat opzicht bekend als kwetsbaar. Op drukte wordt goed 
gestuurd door de betrokken partners. De bezoekcijfers aan 
Emmerdennen/Valtherbos zijn veel hoger, maar gezien 
de ligging ten opzichte van de stad niet opvallend. Dat 
geldt ook voor het Noordbargerbos. Gebieden bij andere 
steden worden soms nog vaker bezocht. Een voorbeeld is 
het Mastbos/ Markdal ten zuiden van Breda, dat als een 
sterk op recreatie georiënteerd bos bekend staat en zelfs 
4.000 bezoeken per hectare per jaar trekt. In deze cijfers 
zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet opgenomen, 
die voor meer overlast (afval, loslopende honden, asociaal 
gedrag, wandelen buiten paden etc.) heeft gezorgd. 

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. 
Emmen realiseert van de onderzochte Drentse 
gemeenten de laagste footprint per inwoner, mede door 
het hoge aantal inwoners. Het overgrote merendeel 
van de bezoekers komt met de auto naar Emmen, het 
openbaar vervoer wordt door de meeste mensen niet 
als alternatief gezien. Dat geldt ook voor verblijfsgasten 
die al in de provincie verblijven en bijvoorbeeld voor 
een dagbezoek aan WILDLANDS naar Emmen komen. 
Wel faciliteren de meest grootschalige aanbieders in 
de gemeente de komst met elektrische auto’s door 
enkele oplaadpalen, en bieden de bedrijven e-bikes voor 
verhuur aan.

Ruim 50% van de overnachtingen in de gemeente 
Emmen vindt plaats bij bedrijven met een 
duurzaamheidskeurmerk. Vaak beschikken grotere 
ketenbedrijven over een keurmerk en daarvan heeft de 
gemeente Emmen enkele binnen de gemeentegrenzen. 
Ook de grootste dagattractie, WILDLANDS, heeft een 
keurmerk. 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.

Aantal jaarlijkse bezoeken per hectare natuur- en 
recreatiegebieden

Footprint verblijfstoerisme per inwoner

Aandeel overnachtingen bij bedrijven met een 
duurzaamheidskeurmerk

Borger-Odoorn 
(175.000 kg.)

Nederland 
(122.000 kg.)

Borger-Odoorn (0,8%)

Westerveld (38,5%)

30-35%

0%

1.901 kg.

469 kg.

Emmen

Coevorden

Borger-Odoorn

Tynaarlo

Bargerveen

Fochteloërveen

Emmerdennen/
Valtherbos
Noordbargerbos

Emmen

Coevorden

Borger-Odoorn

Steenwijkerland
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Emmen (78.000 kg.)

Coevorden 
(219.000 kg.)

Emmen (6,4%)

Steenwijkerland (36,4%)

225

376

2.665

2.661

251 kg.

1.857 kg.

50-55%

70-75%

Nederland 
(2,94)

Emmen (0,92)

Assen (1,36)

Tynaarlo (1,39)
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Footprint toerisme
De gemeente Emmen scoort redelijk op de landelijke duurzaamheidsindex. Een benchmark uitgevoerd in 2018 liet zien 
dat op bepaalde vlakken Emmen nog achterloopt op andere Nederlandse steden (zoals eigen duurzame energeinkoop, 
milieuzones). De luchtkwaliteit (stikstofdioxide/fijnstof) in de gemeente is in relatie tot andere steden in Nederland ge-
middeld, maar inwoners gebruiken wel relatief vaak de auto. 

Op basis van gegevens over de footprint per type vakantie en per dag is voor de gemeente Emmen een raming van de 
footprint van het verblijfstoerisme uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat de footprint in relatie tot de omvang van 
de gemeente en het aantal inwoners meevalt. Wel is de footprint per overnachting relatief hoog door het hoge aantal 
overnachtingen in hotels en vakantiewoningen. Dit type verblijf zorgt voor een relatief hoge uitstoot, ook in verhouding 
tot verblijf thuis. De totale uitstoot als gevolg van toerisme en recreatie is echter zeer bescheiden ten opzichte van de 
uitstoot van andere bedrijfstakken. 

Uit interviews met verblijfsaanbieders komt ook naar voren dat de auto veruit het belangrijkste vervoersmiddel is voor 
een verblijfsbezoek aan Emmen. Er zijn relatief weinig (semi-)publieke laadpalen, vergeleken met het aantal inwoners.

Behoud erfgoed, natuur en landschap
Het veenlandschap is kenmerkend voor het buitengebied van de gemeente Emmen. Met name het Bargerveen is een 
onderscheidend gebied in de gemeente, dat in samenspraak met eigenaar Staatsbosbeheer (deels) toegankelijk is ge-
maakt voor extensieve vormen van recreatie. Tegelijkertijd is het gebied kwetsbaar, waardoor te veel recreatief gebruik 
afbreuk kan doen aan de ecologische kwaliteit. In Weiteveen is het Veenloopcentrum, waar bezoekers onder begeleiding 
van bewoners het veenlandschap kunnen bezoeken. Ook elders in de gemeente zorgt toerisme voor mogelijkheden 
om het cultuurhistorisch erfgoed van de streek te behouden en over het voetlicht te brengen. Een voorbeeld hiervan is 
het Veenpark, dat in de komende jaren een impuls krijgt. Het park is onderdeel van Geopark de Hondsrug, dat ernaar 
streeft de geschiedenis van het gebied beleefbaar te maken. Al met al zijn er diverse initiatieven in het buitengebied van 
Emmen die eraan bijdragen dat natuur en cultuurhistorie behouden blijven, tevens met ondersteuning van de gemeente 
en provincie.

De drukte in de meeste natuur- en recreatiegebieden van de gemeente (o.a. Oosterbos, Emmerdennen/Valtherbos) is 
gelet op het aantal hectares van deze gebieden hoger dan in veel andere gebieden in de provincie. Dit heeft te maken 
met de ligging nabij de stad. Het Bargerveen trekt veel minder bezoekers per hectare dan de bosgebieden vlakbij de 
stad, maar is als uniek hoogveengebied ook kwetsbaar. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het bezoek aan natuur-
gebieden op provinciaal niveau sterk toegenomen is, met naar schatting zo’n 2,5 tot 5 keer zoveel bezoek. Dat zorgt voor 
druk op voorzieningen en toename van sociale overlast. 

Duurzaamheid R&T-sector
In de gemeente Emmen zijn twee verblijfsrecreatieve bedrijven met een duurzaamheidskeurmerk (Green Key Gold). Dit 
sluit niet uit dat ook andere bedrijven maatregelen doorvoeren ter bevordering van de duurzaamheid, maar het resul-
teert niet in een keurmerk. Het gaat daarbij onder meer om waterbesparing en eigen energieopwekking. Er zijn ook 
(verblijfsrecreatieve) bedrijven die bijvoorbeeld op lokale of eigen geteelde producten inzetten in de horeca. Daarnaast 
zetten grootschalige aanbieders als WILDLANDS in op gezond gedrag, door bijvoorbeeld het suikergehalte in producten 
te verminderen.

Duurzaamheidsbeleid gericht op toerisme
De gemeente Emmen beschikt over duurzaamheidsbeleid en daarin is expliciete aandacht voor toerisme. Er zijn echter 
geen SMART geformuleerde doelen. De informatievoorziening vanuit de gemeente aangaande eventuele subsidies waar-
op aanbieders in toerisme en recreatie aanspraak kunnen maken is goed verzorgd. Er zijn tevens financiële regelingen 
waarbij bedrijven aanspraak kunnen maken op een kleine bijdrage voor verduurzaming. De grote aanbieders hebben 
met de gemeente af en toe contact over verduurzaming, met de kleine en middelgrote aanbieders is minder contact. De 
integraliteit tussen de beleidsterreinen duurzaamheid en toerisme kan nog verder worden versterkt. Op regionaal en 
provinciaal niveau sluit de gemeente aan in diverse trajecten.
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Economie OmgevingSamenleving

• Zet ontwikkeling toeristisch-recreatief product door. Uit enkele gesprekken met vertegenwoordigers uit 
de samenleving ontstaat de indruk dat er voldoende draagvlak is voor toerisme en recreatie in de gemeente 
Emmen. Toerisme wordt gezien als een middel waarmee de draagkracht voor voorzieningen (in de stad 
maar ook in de kleinere kernen) kan worden versterkt. Er is bovendien gemiddeld gezien weinig toeristisch-
recreatieve druk, buiten de toeristische hotspots. Om die reden bevelen wij een doorontwikkeling van het 
toeristisch-recreatief product aan.

• Probeer binnen de mogelijkheden meer volume voor verblijf te creëren. Drenthe is een provincie met 
veel verblijfsrecreatie, waardoor het niet eenvoudig is grootschalige ontwikkelingen te faciliteren zonder 
daarbij het marktfunctioneren van de sector elders in de regio/provincie onder druk te zetten. Bovendien 
beschikt Emmen al over enkele grootschalige verblijfsaanbieders. Toch kan meer verblijf, zoals gesteld, 
bijdragen aan de draagkracht voor het voorzieningenniveau in de stad Emmen en in de kleinere kernen. 
Kies daarom voor een gezonde mix van groot- en kleinschalige ontwikkelingen. Eventuele uitbreidingen bij 
bestaande aanbieders behoren daarbij tot de mogelijkheden.

• Houd bij ontwikkeling van nieuw verblijfsaanbod rekening met de karakter en draagkracht van een 
gebied. Sommige gebieden lenen zich beter voor grootschalige ontwikkelingen dan andere gebieden, onder 
invloed van de kwetsbaarheid van een gebied. Tevens passen meer kleinschalige vormen van toerisme soms 
inhoudelijk beter bij het karakter van een gebied. Het buitengebied van Emmen is met haar veengronden 
een voorbeeld van een gebied dat beter past bij een kleinschalig tot middelgroot verblijfspark, gericht op de 
fijnproever (liefhebber cultuurhistorie, natuur).

• Zoek voor het Rensenpark naar een uitsmijter die ook de verblijfsbezoeker in Drenthe aanspreekt. 
Na het vertrek van WILDLANDS uit het Rensenpark is het park doorontwikkeld tot een culturele broedplaats, 
met diverse kleinschalige culturele en leisureaanbieders, horeca en mogelijkheden voor buitenrecreatie. 
Daarmee is een nieuwe bestemming gevonden voor een complex maar beeldbepalend gebied in het 
centrum van Emmen. De vele verblijfsbezoekers in de omliggende gemeenten van Emmen komen door het 
karakter van het aanbod nog iets minder vaak in aanraking met het park, wat economisch doorwerkt in het 
centrum. Een uitsmijter die past bij de gezinsmarkt en bij het huidige karakter van het Rensenpark zou een 
extra impuls kunnen genereren. 

• Blijf inzetten op diverse bezoekaanleidingen voor/sfeer in het centrum. Het karakter van middelgrote 
steden is aan verandering onderhevig. De functie als winkelstad is minder belangrijk geworden, de functie 
als leefgebied wordt sterker. Blijf daarom zoeken naar bijvoorbeeld leisureinvullingen die passen bij de eigen 
inwoner en bezoek aan het centrum stimuleren. Zorg er ook voor dat de sfeer en uitstraling van het centrum 
uitnodigend blijft, ook in gebieden waar de leegstand toeneemt.  

• Zet het veengebied van Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen meer neer als één gebied. Het 
Bargerveen is een kwetsbaar maar zeer onderscheidend natuurgebied, als laatste levende hoogveengebied 
in Nederland. Elders in de gemeente Emmen maar ook in de regio zijn aanbieders actief die inzicht geven 
in de verhalen over het veengebied, zoals het Veenpark in Barger-Compascuum, het Vervenershuis in 
Valthermond, Museumspoorlijn STAR en het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Deze verhalen vallen het 
beste in de smaak bij de fijnproever, maar afzonderlijk is het voor deze aanbieders lastig om de fijnproever 
te bereiken. Positionering als één gebied kan eraan bijdragen dat er een bredere basis wordt gecreëerd, 
waarmee ook het draagvlak voor voorzieningen in de veendorpen toeneemt. De Veenvaart kan daarbij als 
één van de belangrijke aders door het gebied dienen. Het grensoverschrijdende park Moor-Veenland kan 
ook een bijdrage aan de positionering van het veengebied leveren. 

• Zet UNESCO Geopark de Hondsrug meer in the picture. Geopark de Hondsrug speelt een groeiende rol in 
de gemeente, en raakt ook deels de veengebieden in de gemeente Emmen. De status van UNESCO Global 
Geopark is echter nog relatief nieuw en wordt in de marketing onderbelicht, en zou ook de fijnproever (m.n. 
inzichtzoeker, evt. verbindingszoeker) kunnen aantrekken. 

• Zet gemeentelijk beleid op het vlak van duurzaamheid voort en breid waar mogelijk uit. Emmen 
werkt als één van de weinige gemeenten al actief samen met ondernemers aan de verduurzaming van haar 
aanbod, maar hierbij is met name aandacht voor de grotere aanbieders. Grotere ketenbedrijven hebben 
intern voldoende knowhow om een bijdrage te leveren aan doelstellingen op het vlak van verduurzaming. Bij 
kleinere bedrijven ontbreekt vaak de mankracht, kennis en budget om deze stap te zetten. Hier kan een taak 
voor de gemeente (i.s.m. regio en provincie) liggen.
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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 Emmen. 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 Emmen 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 Emmen, 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 Emmen.

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 afkomstig uit de beeldbank van Marketing Drenthe of verkregen via websites, enkele foto’s zijn eigen werk.
 
Bronvermelding foto’s
WILDLANDS: pagina 1 (top, via https://www.globrands.com/en/projects/wildlands-adventure-zoo-emmen-2) 
Zoover: pagina 1 (klein kader links) 
Veenvaart Emmen: pagina 1 (klein kader midden, via https://www.emmenmaakhetmee.nl/zien-beleven/actief/varen/) 
Leonie Wiers: pagina’s 1 (klein kader rechts), 3 en 9 
Anneke Bloema: pagina’s 6, 7 
Veenpark Emmen: pagina 8 (via www.drenthe.nl/ /locaties/1704538090/veenpark)
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