
                          

 
 
3 puntenmanifest 
Het belang van recreatie en toerisme of vrijetijdseconomie  
in Limburg in de toekomst 
voor de provinciale bestuursperiode 2023-2027 
 
 
Onze provincie staat voor grote opgaven. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, het 
woningtekort, de verdeling van schaarse ruime in de leefomgeving, de krapte op de arbeidsmarkt, de 
gevolgen van de watersnood, de stikstofproblematiek: al deze issues spelen in de provinciale 
bestuursperiode 2023-2027 en raken onze bedrijfstak.  

 
De komende jaren werken wij aan een mooier Limburg, waarin recreatie en toerisme naast 
wonen en werken een topprioriteit zijn. 

 
De vrijetijdssector kan een belangrijke positieve bijdrage leveren. Onze sector heeft een enorme – vaak 
door politici onderschatte - maatschappelijke en economische betekenis.  
Samen met statenleden en gedeputeerden willen wij de komende bestuursperiode werken aan een 
nóg mooiere provincie, waarin vrijetijdsbesteding en ondernemerschap voldoende aandacht krijgen. 
Wij staan voor duurzaam recreatie en toerisme, die in balans zijn met de omgeving. 
 
Gastvrij Limburg, platform van de brancheorganisaties HISWA-RECRON en KHN evenals  de 4 
DMO's/VVV's in Limburg  nemen u, de (toekomstige) statenleden en gedeputeerden graag mee in deze 
ambitie. In dit manifest staan onze drie belangrijkste aandachtspunten voor de aankomende termijn. 
We gaan hierover graag met u in gesprek. 
 

Gastvrij Limburg maakt zich sterk voor: 

 
❶ Toerisme als de economische motor van onze provincie  
❷ Ruimte voor natuur inclusief en duurzaam ondernemen 
❸ Goede bereikbaarheid en infrastructuur 
 

 

❶ Toerisme als de economische motor van de provincie  
 
De toeristische sector is de snelst groeiende economie van Nederland. In totaal zijn de bedrijven in 
deze sector goed voor ruim 32 miljard euro van het bruto binnenlands product (2021)  waarmee 
toerisme & recreatie net zo veel als de bouw, en zelfs twee keer zo veel als de landbouw bijdroeg aan 
de Nederlandse economie. De sector biedt werk aan ruim 813.000 mensen  



 
Het toerisme is dé economische motor van onze provincie. Onze toeristische sector was in 2019 goed 
voor bijna € 4,2 miljard aan directe bestedingen (dus exclusief detailhandel en toelevering, dus 
exclusief de voorwaartse en achterwaartse bestedingen). Daarnaast werken bijna 40.000 Limburgers 
direct in het toerisme. En wel bij maar liefst  11.000 toeristische ondernemers/vestigingen. Daarmee 
was en is onze bedrijfstak in onze Provincie ruim groter dan de bouw of de landbouw. Het toerisme in 
Limburg is als een economische mammoet: oud, groot en sterk, maar niet onverwoestbaar.  
 
Onze sector vormt (zeker in krimp- en buitengebieden) het fundament van aanvullende bedrijvigheid 
en werkgelegenheid in andere sectoren. Toerisme zorgt voor het in stand houden van voorzieningen 
die voor de inwoners van belang zijn zoals horeca, winkels, musea en andere faciliteiten zoals fiets- en 
wandelpaden. Horeca geeft een stad of dorp ‘kleur’ en sociale samenhang.  
 
Naast economie levert de toeristische sector ook geluk voor de inwoners. Het toerisme speelt namelijk 
een belangrijke rol binnen tal van aspecten van de leefbaarheid in onze provincie, zoals het onderhoud 
van het landschap, de aanleg van routes, het behoud van monumenten, de organisatie van 
evenementen, etc. Verder zorgt het toerisme ervoor dat er zowel in grotere als in kleinere kernen 
voorzieningen aanwezig zijn die ook de aantrekkelijkheid voor bewoners versterken.  
 
Ook de maatschappelijke meerwaarde is groot. Inwoners vinden bij toeristisch-recreatieve bedrijven - 
soms heel letterlijk - een plekje om te re-creëren. Horeca, watersport- en recreatiebedrijven zijn 
toegankelijk en bieden de mogelijkheid even uit het drukke leven te ontsnappen en te ontspannen.  
Echter, het succes van toerisme en recreatie is geen vanzelfsprekendheid. Ontwikkelingen in de 
vrijetijdssector gaan snel en de concurrentie groeit. Constante innovatie en aandacht voor kwaliteit 
zijn dus belangrijk. Dit geldt ook voor toeristische bestemmingen, zoals Limburg. Dit ‘bijblijven’ vraagt 
echter om een regisserende rol van de overheid met een scherpe visie op de toekomst.  
 

  
 
Toerisme zorgt voor het in stand houden van voorzieningen die voor de inwoners van belang zijn zoals 
horeca, winkels, musea en andere voorzieningen zoals fiets- en wandelpaden. De Limburgse VVV's / 
Routebureaus houden een fijnmazig netwerk in stand.  
 
Delen van onze bedrijfstak zijn door de coronacrisis in 2020 en 2021 hard getroffen. Dit is nog 
zichtbaar, ook nu we weer langzaam teruggaan naar ‘het oude normaal’.  
 
 
Hoe gaan we deze potentie nog meer benutten. Ofwel: Wat is er nodig? 
 
1. Neem een toeristische/horeca paragraaf op in het partijprogramma c.q. het coalitieakkoord, 

waarin heldere ambities staan over het faciliteren van onze waardevolle toeristisch-recreatieve 
bedrijven.  



Acteer op de verbinding tussen toerisme/recreatie en maatschappelijke voorzieningen en maak 
de recreatieve bedrijven onderdeel van  afstemming met de omgeving. Zo behoud/creëer je 
balans in  en  wordt de ontwikkeling van de Limburg verder gestimuleerd. 

 
2. Een structurele en gezamenlijke Limburg-marketing aanpak is essentieel voor blijvende 

zichtbaarheid zowel buiten onze provincie als richting eigen inwoners; het genereert trots.  
 

3. Verbind horeca & toerisme aan andere beleidsterreinen zoals wonen, natuur, cultuur, sport, 
infrastructuur, vestigingsklimaat, waterbeleid en omgevingsbeleid. Zo kan ook de toeristische 
sector bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Stimuleer publiek-private samenwerking. 

 
 

 
❷ Ruimte voor natuur-inclusief en duurzaam ondernemen 
 
Limburg staat voor grote opgaven op het gebied van verduurzaming, energietransitie, 
energiebesparing en de aanpak van de stikstofcrisis. De ruimte is schaars en nu al wordt duidelijk dat 
de transitieopgaven met zonne- en windenergie niet gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Leden 
van KHN & HISWA-RECRON alsmede de leisure-ondernemers willen graag hun verantwoordelijkheid 
dragen in dit proces en meewerken aan de energietransitie en verduurzaming. Dat vraagt wel om 
consistente regelgeving, faciliteiten, steun en – vaak ook letterlijk – ruimte. De Limburgse DMO-VVV 
structuur & LIOF ondersteunen dit op velerlei wijzen op gebied van innovatie en duurzaamheid  o.a. 
via het LIOF- stimuleringsprogramma.   

 
Wij staan voor hoogwaardige en duurzame toeristische producten en diensten  
die bijdragen aan een betere leefwereld voor mens en milieu. 
 
Voor ondernemers zijn de stappen van de energietransitie vaak groot en kostbaar. Onzekerheid in de 
techniek van de toekomst, plotselinge provinciale en landelijke beleidswijzigingen, de ligging in het 
buitengebied en het ontbreken van investeringsruimte door fiscaal overheidsbeleid, zijn factoren die 
ambities belemmeren. De investeringsmogelijkheden van onze ondernemers worden soms beperkt 
door hun financiële situatie (mede vanwege de hoge energiekosten), soms door de fysieke 
onmogelijkheid om hun bedrijfsvoering uit te breiden, maar soms ook door het steeds wijzigen van 
mogelijkheden rondom het opwekken en leveren van energie. Wij staan voor hoogwaardige en 
duurzame toeristische producten en diensten die bijdragen aan een betere leefwereld voor mens en 
milieu.  

  Wat is er nodig? 

1. Maak ruimte in gebieds- en omgevingsplannen voor flexibele uitbreiding van bedrijven 
(voor zover niet gelegen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg) als dit nodig is voor 
het realiseren van transformatie- en duurzaamheidsinitiatieven, daar waar dit niet leidt 
tot aantasting van (de visuele schoonheid) van het landschap.  



Voorkom onnodige regelgeving die innovaties remmen. Betrek onze ondernemers bij de 
uitdagingen zoals de energietransitie en stikstofreductie. 

 
2. Borg de positie van horeca- en recreatieondernemers in de energietransitie en in de 

aanvullende verduurzamingsopgaven. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het 
verwezenlijken van de ambities voor grootschalige opwekking van energie. Goede 
landschappelijke inpassing is een randvoorwaarde. 

 
3. Benut vrijkomende landbouwarealen voor recreatieve gebiedsontwikkeling, nieuwe 

(vaar)watergebieden, landschapsverfraaiing al dan niet in combinatie met ruimte voor 
de energietransitie. Maar zorg wel voor innovatie (niet weer een minicamping met 
boerenijs).  

 
Wat is er nodig? 
 

4. Nu al wordt permanente bewoning op vakantieparken in provinciaal beleid uitgesloten 
maar de praktijk is weerbarstig. Betrek bij de uitvoering de sector en alle gemeenten in 
Limburg. Dit verbetert ook het imago van Limburg en de ‘goede’ bedrijven.  

 
5. Stimuleer publiek-private projecten die de vitaliteit van de Leisure sector  vergroten. Hoe 

beter de economische positie van bedrijven, hoe minder aantrekkelijk deze zijn voor 
mensen die ondermijnende activiteiten ontplooien. Geef ruimte aan ondernemers met 
goede plannen. Handhaving op ongewenste situaties is nodig, maar zorg ervoor dat de 
samenwerking met de ondernemers hierin geborgd is. 

 
 
 
3. Goede bereikbaarheid en infrastructuur 
 
Goede bereikbaarheid van levensbelang 
Nederland / Limburg slibt dicht; lange files zijn eerder regel dan uitzondering. En op de weg en het 
water zijn er regelmatig belemmeringen. Horeca en recreatiesector zijn gebaat bij goede verbindingen, 
bij goede bereikbaarheid. Ook via Limburgs water! Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid als 
toeristische bestemming en dat is goed voor de provinciale economie. 
 
Wat is er nodig? 

 
1. Stel een structureel overleg in over de aanpak van de waterplantenoverlast. Maak een 

gezamenlijke lobby van publieke en private partijen richting rijksoverheid mogelijk om in dit 
kader beheerbudgetten te alloceren. 
 

2. Naast fysieke ontsluiting bestaat ook de wens/noodzaak tot het ontsluiten van data over en 
voor recreatie en toerisme (een dataknooppunt). De infrastructuur voor het ontsluiten van data 
is zéér belangrijk, ook voor de provincie (en gemeenten) om toekomstig beleid vast te stellen 
gebaseerd op gegevens en feiten. 

 
3. Zorg ervoor dat ruimtelijke procedures die bijdragen aan het oplossen van 

(grensoverschrijdende) netwerkproblemen zo weinig mogelijk tijd in beslag nemen. Dit is een 
investering in de toekomst voor heel de provincie.  

 
 



 
 
 

Meer informatie 

 
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de toeristische sector die belangrijke bijdrage, in termen van 
brede welvaart, constante werkgelegenheid, leefbaarheid, aantrekkelijke woonomgeving en 
duurzaamheid, aan de lokale, regionale en provinciale omgeving kan blijven bieden. Het is daarom 
hoognodig om te blijven investeren in de toeristische sector van Limburg. 
 
Wilt u doorpraten over onze ambities? Of heeft u vragen over hoe u samen met de partners in de regio 
deze ambities kunt realiseren? 
 
Neem dan contact op met de voorzitter Gastvrij Limburg. 
 
- Hellen Massen 

Telefoon:  06-10714234 
Mail:  h.massen@khn.nl 
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