
 
Evaluatie Beleidsnota Recreatie en Toerisme Haren 2007 
 
1.  Inleiding 
Op 17 december 2007 is  de Beleidsnota Recreat ie en Toer isme Haren door de  
gemeenteraad vastgesteld.  In de nota is  afgesproken dat in 2011 een evaluat ie  
zal  p laatsvinden en beslui tvorming over voortzet t ing van het TPH. De nota zal   
dan worden geher i jk t  voor de per iode 2012-2015. Ten behoeve daarvan zi jn een  
aantal  gesprekken gevoerd met bestuurders van VVV en het Toer is t ische Plat form  
en de verantwoordel i jke wethouder.  
 
2. Doelstell ingen 
Als doelstel l ing van de nota en de opr icht ing van het TPH hebben we geformuleerd: 
1.  De versterk ing van de aantrekkel i jkheid en de kwal i te i t  van Haren voor zowel de eigen in-

woners als voor bezoekers.  
2.  Toename van de verbl i j fsduur en het  aantal  bezoeken aan Haren. 
3.  Vergrot ing van de naamsbekend en versterking van het groene en posi t ieve imago van het 

product ‘Haren’.  
4.  Economische en socia le voordelen voor bewoners en ondernemers binnen gemeente door 

extra bestedingen. 
 
Real isat ie van de nota moet langs v ier l i jnen plaatsv inden die in de ui tvoer ing nader ui tge-
werkt  zul len worden: 
1.  Versterk ing van de recreat ief  toer is t ische sector  zel f .  
2.  Versterk ing van de promot iestructuur.  
3.  Samenwerking tussen Harense ondernemers en met de lokale VVV moet worden versterkt .  
4.  Aanpassing van relevante bestemmingsplannen. 
 
De nota bevat s lechts een aantal  concrete ui tvoer ingsvoorstel len.  De opzet van de nota is  dat 
het op te r ichten Toer is t isch Plat form Haren (TPH) in samenwerking met VVV, gemeente en 
ondernemers een ui tvoer ingsplan ontwikkel t  en act ies in i t ieer t  om de doelstel l ingen te real ise-
ren.   
 
3. Realisatie van de doelstel l ingen 
De bi j lage bevat een overz icht van de act iv i te i ten die s inds de opr icht ing van het TPH per 
doelste l l ing z i jn ondernomen. Daarui t  b l i jk t  dat b innen de doelstel l ingen voldoende act iv i tei ten 
z i jn te benoemen die bi j  kunnen dragen aan de real isat ie van de Nota.  
 
In hoeverre z i jn de genoemde doelstel l ingen nu bereikt? 
1.  de versterk ing van de aantrekkel i jkheid en de kwal i te i t  van Haren voor zowel de eigen in-

woners als voor bezoekers;  
De real isat ie van deze doelste l l ing is  op di t  moment nog moei l i jk  te meten. Op meerdere 
plaatsen v indt  wel iswaar een kwal i te i tss lag plaats (Meerweg, koepelplan Paterswoldse-meer)  
maar deze kunnen niet  a l leen aan deze nota noch aan de opr icht ing van het TPH worden toe-
geschreven. Opr icht ing van het  TPH (en daarmee een grotere betrokkenheid van onderne-
mers)  en de bele idsnota hebben echter  wel geleid tot  een toenemend besef van de kwal i te i ten 
van Haren, zowel intern gemeente als bi j  ondernemers in Haren.  
 
2.  toename van de verbl i j fsduur en het  aantal  bezoeken aan Haren; 
De bezoekersaantal len over de afgelopen vi j f  jaar  laten aanvankel i jk  een geleidel i jke st i jg ing 
z ien, in het 2010 is  het aantal  bezoekers iets afgenomen maar nog steeds boven het n iveau 
van 2008.  
 
Bezoekersaantal len: 
2007: 40.575 
2008: 44.401 
2009: 45.077 
2010: 44.332 
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De meeste overnacht ingen vinden plaats in het Post i l l ionhotel  (gemiddeld 32.000 bezoekers 
per jaar) ,  op grote afstand gevolgd door Natuurvr iendencamping De Hondsrug (gemiddeld 
5400 bezoekers)  en Onnenstaete (1855).  De toename van het aantal  overnachtingen in 2008 
kan mogel i jk  voor een deel  worden toegeschreven aan de dinosaurustentoonstel l ing in de Hor-
tus.  Over de verbl i j fsduur is  onvoldoende bekend. 
 
3.  vergrot ing van de naamsbekend en versterking van het groene en posi t ieve imago van  het  

product ‘Haren’;  
Hoewel a l leen recente gegevens over bezoekersaantal len aan de website bekend zi jn duidt 
a l les op een toenemend aantal  bezoeken aan de VVV websi te.  De afgelopen jaren is  het be-
zoek aan de s i te met name sterk toegenomen: 
2009: 2722 unieke bezoekers (s inds mei)  
2010: 8004 unieke bezoekers  
 
Dat heeft  mede te maken met de prominente posi t ionering van de s i te op de portal  van de 
gemeente Haren. Aannemel i jk  is dat  d ie st i jg ing in bezoekersaantal len heeft  geleid tot  een 
vergrot ing van de naamsbekendheid. Vooralsnog worden vanuit  de website van Market ing 
Groningen niet  doorverwezen naar de Harense VVV s i te.  De verwachting is dat zo’n verwi jz ing 
zal  le iden tot  nog een f l inke toename van het aantal  bezoekers.  Onderzocht wordt of  een der-
gel i jke verwi jz ing op de websi te van Market ing Groningen kan worden gereal iseerd.  
 
Haren heeft  de afgelopen jaren een aantal  pr i jzen in de wacht heeft  gesleept met een nat iona-
le u i ts tral ing:  
  Beste woongemeente 2011 (Elsevier)  
  Genomineerd dr ie beste dorpskeren 2009-2011 (Platform Detai lhandel Nederland) 
  Groenste gemeente 2006-2007 en derde van Europa 

 
Aannemeli jk  is  dat ook dat heeft  b i jgedragen aan de naamsbekendheid.  Of en in hoeverre er  
een verband is  tussen de toename van het  aantal  bezoekers aan de websi te,  de pr i jzen van 
de afgelopen jaren en de fe i te l i jke toename van het aantal  recreanten kan niet  worden aange-
toond.  
 
4.  economische en socia le voordelen voor bewoners en ondernemers binnen gemeente door 

extra bestedingen. 
Door act ief beleid te voeren bl i j f t  het  winkelcentrum van Haren een gewi lde plek voor onder-
nemers om zich er  te vest igen. Door ondermeer voldoende act iv i te i ten te organiseren en be-
staande act iv i te i ten ui t  te breiden (voorbeeld:  4Mi j l  door centrum, internat ionale wielerwed-
str i jd)  b l i j f t  Haren een aantrekkel i jke gemeenten. Ondernemers, bewoners, bezoekers en de 
gemeente prof i teren hier  a l lemaal  van.  
 
De doelste l l ingen zoals indert i jd besproken en geformuleerd z i jn in pr incipe nog steeds actu-
eel  en ze bieden voldoende ruimte voor de real isat ie van recreat ieve en toer is t ische ambit ies.  
Er hebben z ich de afgelopen jaren geen substant iële ontwikkel ingen voorgedaan die op di t  
moment noodzaken tot  wi jz ig ing van de nota of  doelstel l ingen.  
 
Ui te indel i jk  gaat het  toch om het opzetten van een ui tvoer ingsplan en het  u i tvoeren van plan-
nen en dat is  anno 2011 op basis van de beleidsnota ui t  2007 nog steeds goed mogel i jk .   
 
4. De nota als toetsingskader 
De nota is  in eerste instant ie een toetsingskader voor in- en externe plannen, ideeën etc.  Be-
keken wordt  dan of  het p lan of  idee past  binnen de doelstel l ingen van de nota Toerisme en 
recreat ie.  De nota heeft  o.a.  a ls toets ingskader gediend voor:  
  de aanwi jz ing van camperplaatsen; 
  de mogel i jkheden voor ontwikkel ing van de recreat ieve funct ies aan de Meerweg; 
  beoordel ing van de aanvraag voor ui tbreid ing van de camping Achter  de Hoven; 
  beoordel ingskader b i j  p lanvorming voor Onnenstaete; 
  als input voor de aanpassing van het Bestemmingsplan Buitengebied; 
  beoordel ing van deelname aan f ietsknooppuntennetwerk Drenthe en Groningen; 
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  beoordel ing van een bed and breakfast  accommodat ie;  
  een aantal  informele en informatieve vragen aan de gemeente(-bal ie) ;  
  Locat iekeuze VVV; 
  Haren f in ish-etappe van een internat ionale wielerwedstr i jd.  
 
Toets ingscr i ter ia die in het  a lgemeen worden toegepast:  
  De wensel i jkheid/noodzaak van de gevraagde voorziening wordt beoordeeld op basis van 

de ui tgangspunten en de doelstel l ingen van de nota; de aanwezigheid van de nota bete-
kent in e lk  geval dat in een aantal  concrete geval len aanvragen niet  u i ts lu i tend ruimtel i jk  
meer worden getoetst (zoals dat veelal  gebeurde toen de nota er nog niet  was) maar ook 
eerst  aan recreat ief  toer is t isch beleid.  

  Schaal  en omvang van de gevraagde voorziening moet passen binnen de v is ie van de no-
ta:  k le inschal igheid (en kwal i te i t )  is  een duidel i jke leidraad in de nota. 

  Aanvragen voor de real isat ie van grootschal ige voorzieningen zul len daarom op basis van 
de Nota Recreat ie en Toer isme minder snel posi t ief  worden beoordeeld. 

  Kwal i te i t  van de gevraagde voorziening:  de nota oordeel t  kwal i te i t  van de recreat ieve 
voorz ieningen belangr i jker  dan schaal van die voorz ieningen. 
 

Beki jken we de nota als  een toets ingsdocument voor externe plannen dan vervul t  de Nota Re-
creat ie en Toer isme een bescheiden maar wel  een funct ionele ro l .  Werden er  in het  ver leden 
nog wel  eens ideeën voor recreat ieve plannen afgewezen om uits lu i tend redenen van ruimte-
l i jke ordening,  nu zal  dat  n iet  meer zo makkel i jk  gaan en zal  er  eerst  een integrale afweging 
van toer is t ische en RO belangen plaatsv inden en het RO belang zal  ev ident zwaarder moeten 
wegen om een plan of idee dat  op z ich past b innen de recreat ienota af  te wi jzen.  De beleids-
nota draagt in d ie z in b i j  aan een meer integrale benadering van de recreat ief-  toer is t ische 
sector .  
 
5. De nota als st imulerend uitvoeringskader 
De nota doet zel f  een aantal  voorstel len voor maatregelen die direct  tot  doel hebben recreat ie 
en toer isme te versterken. Uitvoer ing daarvan loopt tot  nu toe v ia de l i jn van het Toer ist isch 
Plat form. Tegel i jker t i jd nodigt de nota ook andere part i jen ui t  recreat ieve en toer is t ische act i -
v i te i ten te ontwikkelen. In b i jgevoegde tabel wordt aangegeven de in de nota genoemde doel-
ste l l ingen en de daaraan gerelateerde middelen, vervolgens wat er concreet is  gebeurd en ten 
s lot te tot  welke resul taten de inzet  van die maatregelen hebben geleid.  En de nota geeft  aan 
TPH/VVV de opdracht met een concreet ui tvoer ingsplan te komen. 
 
In de afgelopen jaren z i jn meerdere act iv i tei ten gestart  om samen met ondernemers nieuwe 
toer is t ische producten te ontwikkelen maar d ie z i jn n iet  of  nauwel i jks gereal iseerd.  Ze worden 
benoemd in de bi j lage. In 2007 is  een toer is t ische gids gereal iseerd die echter  daarna niet  
meer is  ge -  update.  Er  z i jn wel iswaar voldoende ideeën maar de sector  ontbeert  een ‘hands- 
on’  mental i te i t ,  “er  z i jn geen afmakers” geeft  ook het  TPH zel f  aan. Veel zaken komen neer op 
een beperkt  aantal  bereidwi l l ige schouders. Daardoor worden ideeën niet  of onvoldoende ge-
real iseerd.  
 
Sinds het TPH is ondergebracht b i j  Ondernemend Haren zi jn geen substant ië le act iv i tei ten 
meer ui tgevoerd. Ondernemend Haren geeft  zel f  aan dat het wel iswaar l i jk t  a lsof er  n iet  veel  
resul taten z i jn geboekt “maar de k iem is wel gelegd nu om iets te doen”.  Veel t i jd  was en is  
b l i jkbaar nodig om bi j  ondernemers begrip en besef van de noodzaak tot  samenwerking te 
kweken. Ondernemers z ien nog te weinig de kansen en z i jn nog te weinig act ief ,  beseffen nog 
te weinig de mogel i jkheden die recreat ie en toer isme kan bieden aan een dorp als Haren. De 
drempel om act ief  te worden is  hoog, de meeste ondernemers z i jn vooral  met de eigen onder-
neming bezig,  er  wordt  geen of  onvoldoende urgent ie gevoeld tot  act ieve samenwerking.  Nog 
te veel  wordt gedacht dat a l leen ondernemers in de recreat iesector baat zouden hebben bi j  
recreat ief- toer is t ische act iv i te i ten. Ook andere ondernemers en inwoners zel f  z i jn gebaat bi j  
toer isme en recreat ie;  in de nota z i jn de (sociaal  -  economische en ruimtel i jke) voordelen na-
der aangeduid. 
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TPH en VVV onderstrepen de sterke kwal i te i ten van Haren maar wi jzen op gebrek aan focus 
en onvoldoende inspanningen om de echte ‘p luspunten’  u i t  te bui ten. Dat p le i t  voor het per io-
diek benoemen van toer is t ische speerpunten die ondernemers en VVV gedurende een per iode 
gezamenl i jk  gaan ui tvoeren. Een dergel i jke ger ichtheid is  n iet  a l leen ef fect iever maar zal  de 
wederz i jdse afhankel i jkheid en betrokkenheid vergroten. 
 
Kwal i te i ten van Haren z i jn:  
  een aantrekkel i jk  en compact winkelcentrum; 
  de Hortus; 
  de aanwezigheid van twee meren; 
  de mogel i jkheid om te wandelen en f ietsen in relat ie tot  
  natuur, landschap en archi tectuur.  

 
In het evaluerend over leg met VVV en TPH kwam ook aan de orde de wensel i jkheid van regi-
onal iser ing omdat Haren al leen wel l icht  te k le in is  voor het  real iseren van grote toer is t ische 
ambit ies.  De huidige ontwikkel ingen binnen het “Regioteam vi taal  p lat teland centraal”  om de 
leefbaarheid van het plat te land te versterken onder andere door middel van  de ontwikkel ing 
van recreat ieve en toer is t ische act iv i te i ten gaan ook in de r icht ing van een regionale aanpak. 
Daartoe zi jn inmiddels een aantal  p lat telandscafés georganiseerd waaraan TPH en gemeente 
hebben deelgenomen. TPH heeft  z ich enthousiast  getoond over deze regionale benadering. 
 
Het momentele gebrek aan act iv i te i t  b l i jk t  ook ui t  de inmiddels opgebouwde reserve van het 
TPH. De toegekende subsidie wordt beperkt  gebruikt  zodat een f inanciële reserve kon worden 
opgebouwd waar echter nog geen substant ië le plannen tegenover staan. Deze reserve biedt 
wel de mogel i jkheid om incidentele act iv i te i ten of  te real iseren voorz ieningen te ondersteu-
nen. Inmiddels is  TPH bezig met de voorbereiding van een ui tvoer ings-programma waar in o.a.  
wordt opgenomen: 
  inkoop van een verwi jz ingsmodule website Market ing Groningen naar de Harense website;  
  plan van aanpak betrekken ondernemers Haren bi j  Confucius -  evenement in de Hortus; 
  nieuwe edit ie Toer is t ische Gids Haren (1e edi t ie 2009);  
  betrokkenheid TPH bi j  promotie van het Paterswoldsemeer en omgeving. 
 
 
6 Organisatie  
De nota heeft  voor een duidel i jke taakverdel ing gekozen tussen de dr ie betrokken organisa-
t ies waarbi j  er  een duidel i jke rol  is  weggelegd voor het TPH en de VVV. Rolverdel ing is  als 
volgt :  
 
Gemeente (kaders stel len) :  
  subsidiever lener 
  beleidsinhoudel i jke ondersteuning/adviser ing 
  fac i l i terend 
 
Toer is t isch Plat form Haren (producten ontwikkelen) 
  netwerkfunct ie toer ist isch/recreat ieve ondernemers 
  ontwikkelen van gezamenl i jke toer is t ische producten,  arrangementen en zaken die de sec-

tor  ten goede kunnen komen  
 
VVV ( loket)  
  het verstrekken van in l icht ingen 
  het begeleiden en voor l ichten van recreanten en bezoekers 
  verkoop van toer is t isch gerelateerde producten  
  bemiddel ing voor toer ist ische ondernemers in de gemeente Haren 
 
In het model maakt het TPH de plannen die door ondernemers worden gereal iseerd en recre-
anten en toer is ten kunnen bi j  de VV terecht voor informat ie over toer is t ische act iv i te i ten. De 
gemeente fac i l i teer t  die samenwerking f inancieel  en beleidsmatig. In potent ie een helder mo-
del op voorwaarde dat de part i jen goed samenwerken en hun deel b i jdragen. Op di t  moment 
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wordt de noodzakel i jke samenwerking niet  als opt imaal gezien en worden krachten niet  opt i -
maal  benut.  Geconstateerd kan worden dat:  
  “het  bestuur van de VVV ui ts lui tend bestaat u i t  mensen die bui ten Haren wonen”;  
  “de afstand tussen VVV en ondernemers is  te groot” ;  
  “ondernemers z ich onvoldoende bewust z i jn van Haren als product” ;  
  “ondernemers druk z i jn met hun eigen business”.  
Aldus de woordvoerders van VVV, TPH en OH. Door onvoldoende betrokkenheid is  de afstand 
tussen ondernemers en VVV ontstaan. Part i jen voeden elkaar te weinig,  ondernemers besef-
fen te weinig wat de VVV voor ze kan betekenen, ondernemers vragen z ich daarentegen ju is t  
af  wat de VVV voor ze doet.  In zekere z in is  een zeker passiv i tei t  ontstaan die we juist  met de 
instel l ing van een toer is t isch plat form wi lden doorbreken. De bestuurders van VVV en TPH 
zien absoluut de toegevoegde waarde van samenwerking maar niet  door middel van twee af-
zonder l i jke ent i te i ten als TPH en VVV. Zi j  wi l len overgaan tot  de samenvoeging van TPH en 
VVV onder de paraplu van Ondernemend Haren. 
 
7 Conclusies evaluatie 
1. Evaluat ie doelste l l ingen 
We kunnen een toename van het aantal  bezoekers aan Haren constateren, een toenemend 
bezoek aan de websi te van de VVV, nat ionaal  z i jn de kwal i te i ten van Haren erkend door mid-
del  van de toekenning van diverse ‘pr i jzen’ ,  lokaal  worden in i t iat ieven gestar t  om het dorp nog 
aantrekkel i jker te maken en daar bekendheid aan te geven. Deze resul taten kunnen we moei-
l i jk  d irect  toeschr i jven aan de Nota Recreat ie en Toerisme en/of de in 2007 ingezette extra 
aandacht voor Haren als recreat ief  en toer is t isch aantrekkel i jke gemeente is .  Het geeft  moge-
l i jk  wel aan dat er  de laatste jaren in Haren een toenemend besef is  ontstaan van de kwal i te i-
ten van Haren en de wensel i jkheid van een zekere naams-bekendheid.   
 
De doelste l l ingen ui  de Nota Recreat ie en Toer isme Haren ui t  2007 z i jn voldoende robuust en 
er z i jn geen ontwikkel ingen die op di t  moment noodzaken tot  substant iële wi jz ig ing van de 
nota.  De nota biedt nog steeds voldoende ruimte als basis voor een ui tvoeringsplan en con-
crete recreat ieplannen. 
 
De beleidsnota heeft  er toe bi jgedragen dat recreat ieve ideeën en plannen in een breder kader 
worden beoordeeld.  Het is  n iet  meer zo logisch dat ru imtel i jke overwegingen prevaleren boven 
recreat ief-  toer is t ische overwegingen. 
 
2. Evaluat ie ui tvoer ingsact iv i te i ten 
De nota biedt  ru imte voor ui tvoer ingsplannen maar daar is  tot  nu toe onvoldoende invul l ing 
aan gegeven. Wel is  er op ad hoc basis ingespeeld op plannen. Het is  absoluut wensel i jk  dat 
er  een ui tvoer ingsplan komt dat  wordt  gedragen door de recreat ieve sector in Haren.  
 
Ui tvoeringsplannen zouden z ich per iodiek moeten r ichten op een aantal  concrete speerpunten 
en de meest betrokken ondernemers zouden samen met TPH en VVV gezamenl i jk  u i tvoer ing 
moeten geven aan die speerpunten.  Naast het  u i tvoer ingsplan zal  er  wel  ruimte bl i jven voor 
ontwikkelen en ondersteunen van inc identele ideeën waarbi j  ingespeeld kan worden op kan-
sen die z ich voordoen. 
 
3. Evaluat ie van de organisat ie 
Om de wederzi jdse betrokkenheid te vergroten en VVV en ondernemers dichter  b i j  e lkaar te 
brengen zodat gezamenl i jk  vanuit  gel i jkgestemde doelste l l ingen plannen worden bedacht en 
gereal iseerd zul len VVV en TPH organisator isch in elkaar worden geschoven, opererend on-
der de v lag van Ondernemend Haren.  



 
Bij lage 
 

 Doelstel l ingen Middel/ instrument Wat is er ge-
daan/ingezet? 

Bereikt resultaat/effect 

Kernkwal i te i ten natuur en landschap, 
kunst en cul tuur en (water-)sport  verder 
versterken en maximaal benutten  
 
 

Voorstel  voor betere be-
wegwi jzer ing (niet  afge-
rond) 
 
Voorstel  voor ru i terroutes 
(niet  afgerond) 
 
Ui tvoering Levend Verle-
den (LOP) (deels u i tge-
voerd)  
 
 

1 De versterk ing van de aantrek-
kel i jkheid en de kwal i te i t  van 
Haren voor de eigen inwoners 
en bezoekers 
 

Ruimte voor recreat ie en toer isme bie-
den in bestemmingsplannen  
 

Wordt meegenomen in het 
bestemmingsplan Buiten-
gebied 

 

u i tbreid ing van kampeerplaatsen en 
ple isterplaatsen. 
 
 
 

Achter  de Hoven aanvraag 
ui tbreid ing, afgewezen op 
grond van RO aspecten 
 
 

2 Toename van en het  aantal  be-
zoekers en verbl i j fsduur aan 
Haren, extra toer is t ische be-
stedingen genereren. 
 
 Real isat ie van camperplekken 

 
camperplaatsen op BIM 
locat ie aan de Kerk laan 
onderzocht maar niet  ge-
real iseerd 
 
camperplaatsen bi j  de 
jachthaven in voorberei-
d ing 

 
 
 
 
 
 
 
10 camperplaatsen bi j  het  meer z i jn 
begin juni  2011 gereal iseerd.  De 
verwacht ing is  een hoge bezett ings-
graad het hele jaar  door.  E.e.a.  be-
tekent extra inkomsten voor de ge-
meente,  voor de jachthaven en een 
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Grote evenementen gebruik a ls  trekker 
waarvan ook k le inere ondernemers mee-
prof i teren 
 

 posi t ief  ef fect  op locale horeca en 
winkels 

3 Vergrot ing van de naamsbe-
kend en versterk ing van het 
groene en posi t ieve imago van 
het product “Haren” 
 

Versterk ing promotiestructuur VVV op de portal  van de 
gemeente Haren 
 
 
Toer is t ische gids Haren 
ui tgebracht in 2009 
 
Real isat ie water tappunt 
e ind september 2011 

Toenemend aantal  bezoekers websi-
te 
 
 
Ef fecten niet  meetbaar 
 
 
Posi t ieve bi jdrage aan imago Haren 
(duurzaamheid, zorg voor water)  

Opr icht ing van een breed samengesteld 
Toer is t isch Plat form Haren (TPH) 
 
Versterk ing samenwerking tussen on-
dernemers (en VVV) 

Betere rolverdel ing tussen gemeente,  
TPH en VVV 
 
Samenwerkingsverbanden tussen Hortus 
en lokale ondernemers tot  s tand brengen 
 

4 Economische en sociale voor-
delen voor bewoners en onder-
nemers binnen gemeente door 
extra bestedingen. 

Totstandbrenging van toer ist ische ar-
rangementen 

Onderbrenging VVV bi j  
Boomker 
 
Onderbrengen van TPH in 
Ondernemend Haren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


