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Onderwerp:

Kansen in Overijssel.

Geacht college,
In heel Nederland zet het kabinet zich in voor een sterke samenleving en wordt gewerkt aan onze
economie en toekomst, voor al onze regio’s. Het kabinet wil graag in partnerschap met de regio’s
gezamenlijk opgaven aanpakken. Samen met regionale overheden, bedrijfsleven,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties worden zo de regio’s en daarmee de
samenleving versterkt.
Het regeerakkoord stelt hiervoor een budget ter beschikking van € 950 miljoen voor de jaren 2018
tot en met 2022: de Regio Envelop. Gedeputeerde Staten hebben de ambitie om als provincie voor
de komende jaren € 210 miljoen te investeren.
De groei van het aantal internationale gasten zal de komende jaren enorm zijn. In de brochure
Kansen in Overijssel is afzonderlijk het Holland City concept opgenomen. Dit concept is door het
NBTC ontwikkeld om de spreiding van gasten in Nederland te bevorderen. Ook buiten
Amsterdam zijn dringend maatregelen nodig om de toeristendruk te gaan managen, zoals in de
internationale toeristische hotspot Giethoorn en omgeving.
U verwacht dat het aantal bezoekers de komende jaren behoorlijk zal groeien. Dit noodzaakt u tot
het treffen van maatregelen, die het draagvermogen, het domein en de verantwoordelijkheid van
de gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel te boven gaan. Het betreft maatregelen
op het vlak van visitorsmanagement, een aantrekkelijker en gevarieerder ‘menukaart’ plus
nieuwe vormen van verblijf en verlenging verblijfsduur, vervoer en transport met- en door het
bedrijfsleven. Daarnaast gaat het om bredere kennis over doelgroepen en hun voorkeuren met
ondersteuning van onderwijs en onderzoek en een bredere benadering van Giethoorn in de
directe en indirecte omgeving, zoals het Nationaal Park Weerribben-Wieden en de Hanzesteden.
Uw college heeft deze aanpak vertaald in het bidboek Land van Weerribben en Wieden; Poort
naar Overijssel dat door u op 27 juni 2018 is aangeboden aan Gedeputeerde Van Hijum en
diverse gemeenten binnen de Regio Zwolle.
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Wij delen u mee dat de door u gekozen aanpak in lijn is met en ter aanvulling is op de deals van
de regio’s in Overijssel. Ook hebben wij begrepen dat Gedeputeerde Staten op hoofdlijnen
kunnen instemmen met de uitgangspunten van uw bidboek.
Namens de regio Zwolle kunnen wij melden dat de verdere uitwerking van Holland City –
grenzeloze gastvrijheid in Giethoorn? onze support zal hebben.

Met vriendelijke groet,

Regio Zwolle
Henk Jan Meijer

