
Manifest

Het belang van watersport- en recreatiebedrijven 
in de toekomst
voor de bestuursperiode 2022-2026
Ons land staat voor heel grote opgaven. De energietransitie, het oplossen van 
het woningtekort, de verdeling van schaarse ruime in de leefomgeving en het 
opleiden van voldoende vakmensen. Het is een kleine greep van onderwerpen 
die op het bordje komen van raadsleden en wethouders in de bestuursperiode 
2022-2026. 

De komende jaren willen we werken aan een mooier Nederland, 
waarin recreatie naast wonen en werken als topprioriteit 

wordt gezien.

Watersport- en recreatiebedrijven krijgen ook te maken met al deze thema’s en 
hebben daar een belangrijke rol in te vervullen. Dat versterkt de enorme 
maatschappelijke en economische betekenis van de sector. Samen met 
raadsleden en wethouders willen we de komende vier jaar werken aan een        
mooier Nederland, waarin recreatie naast wonen en werken als topprioriteit 
wordt gezien.

HISWA-RECRON neemt toekomstige raadsleden en wethouders graag mee in 
deze ambitie. In dit manifest staan praktische aandachtspunten voor de korte en 
lange termijn. We gaan hierover graag met hen in gesprek.

HISWA-RECRON is de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie. 
HISWA-RECRON ondersteunt, verbindt en promoot haar leden: 2.500 watersport- en 

recreatiebedrijven in Nederland met een markaandeel van 70%. HISWA-RECRON behartigt 
de belangen van deze bedrijven op regionaal, nationaal en internationaal niveau.



Wat is er nodig?
Toeristische paragraaf in coaltieakkoord
Neem een toeristische paragraaf op in het coalitieakkoord. Hierin moeten heldere ambities 
staan over het ondersteunen van onze waardevolle toeristisch-recreatieve bedrijven. Hiermee 
wordt de ontwikkeling van de regio verder gestimuleerd.

Verbinding met andere beleidsterreinen
Verbind toerisme aan andere beleidsterreinen zoals wonen, natuur en landschap, cultuur, 
sport, infrastructuur, vestigingsklimaat, waterbeleid en omgevingsbeleid. Zo kan de toeris-
tisch-recreatieve sector bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Stimuleer publiek-private 
samenwerking.

Samenwerking met onderwijs
Stimuleer de samenwerking met het onderwijs. De komende jaren zijn er veel meer (met 
name praktisch opgeleide) studenten nodig om de toeristisch-recreatieve sector draaiende te 
houden. Watersport- en recreatiebedrijven hebben de komende jaren meer vakmensen nodig.

Ruimte voor uitbreiding
 ĭĈā�ŸƍĭŋƇĈ�ĭō�ŕŋġĈƣĭōġžŴńÝōōĈō�ƣŕŕŸ�ƽĈƩĭùĈńĈ�ƍĭƇùŸĈĭāĭōġ�ƣÝō�ùĈāŸĭĽƣĈō�Ýńž�āĭƇ�ōŕāĭġ�ĭž�ƣŕŕŸ�
de realisatie van transformatieprojecten en duurzaamheidsinitiatieven. Investeer in goede 
bereikbaarheid en infrastructuur. Voorkom onnodige regelgeving die innovaties remmen.

Borging in verduurzamingsopgaven
Borg de positie van watersport- en recreatieondernemers in het buitengebied in de Regionale 
Energie Strategieën (RES-en 1.0 en 2.0) en in de aanvullende verduurzamingsopgaven. Zij 
spelen een cruciale rol in het verwezenlijken van de ambitie voor grootschalige opwekking 
van energie. Goede landschappelijke inpassing is een randvoorwaarde.

Benut vrijkomende landbouwarealen
Benut vrijkomende landbouwarealen. Zij kunnen ruimte bieden voor recreatieve gebiedsont-
wikkeling, nieuwe (vaar)watergebieden, landschapsverfraaiing al dan niet in combinatie met 
ruimte voor de energietransitie. 

Beleid voor permanente bewoning
Maak beleid in de omgevingsplannen voor permanente bewoning op vakantieparken, om te 
voorkomen dat overheden ongewenste ontwikkelingen toch moeten vergunnen. Help huidige 
permanente bewoners van vakantieparken bij het vinden van goede en betaalbare alternatieve 
woonruimte.

Geen registratie in BAG
Neem geen recreatieve standplaatsen op in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
en ken geen unieke adressen toe aan verblijfsobjecten op recreatieterreinen, zowel bij roerend 
en onroerend goed. Niet alleen nodigen deze ontwikkelingen uit tot permanente bewoning, ze 
ƳÝāĈńĈō�ŕōāĈŸōĈŋĈŸž�ŋĈƇ�ŕōōŕāĭġĈ�ĈƩƇŸÝ�ńÝžƇĈō�ŕŴɕ�ùĭĽƣŕŕŸùĈĈńā�ŕŴ�ĩĈƇ�ġĈùĭĈā�ƣÝō�ƣÝžƇŸĈûĩƇɚ



Publiek-private projecten
Stimuleer publiek-private projecten die de vitaliteit van de watersport- en recreatiesector 
vergroten. Hoe beter de economische positie van bedrijven, hoe minder aantrekkelijk die zijn 
voor ongewenste personen en om criminele activiteiten te ontplooien. Handhaving op onge-
wenste situaties is nodig, maar zorg ervoor dat de samenwerking met ondernemers hierbij 
geborgd is. 

Geen belastingverhogingen
ÉĈŸĩŕŕġ�žƇŸƍûƇƍŸĈńĈ�ĩĈƸōġĈō�ƳŕÝńž�āĈ�{Ù ɕ�Ÿĭŕŕńɫ�Ĉō�ÝğƣÝńùĈńÝžƇĭōġĈō�Ĉō�ƇŕĈŸĭžƇĈōùĈńÝžƇĭōġ�
ōĭĈƇ�ƣĈŸāĈŸ�āÝō�āĈ�ġĈùŸƍĭŀĈńĭĽŀĈ�ĭōāĈƩÝƇĭĈɚ�(ĭƇ�ĭž�ōŕŕāƳÝŀĈńĭĽŀ�ƣŕŕŸ�ĩĈƇ�ùĈĩŕƍā�ƣÝō�ƼōÝōûĭĈĈń�
ġĈƳŕōāĈ�ùĈāŸĭĽƣĈōɚ�QĈńŴ�ġĈƳŕōāĈ�ùĈāŸĭĽƣĈō�ŋĈƇ�ĈĈō�ŴŸŕùńĈŋÝƇĭžûĩĈ�ƼōÝōûĭēńĈ�ŴŕžĭƇĭĈɚ�qÝÝƇ-
werk en belastinguitstel kan hierbij helpen.

Geen extra regeldruk
Maak lokale aanvalsplannen voor het voorkomen van regeldruk. De toegenomen regeldruk 
ƤĈĈŸĩŕƍāĈō�ŕōāĈŸōĈŋĈŸž�ƣÝō�ĈĈō�ĈƸûĭēōƇĈ�ùĈāŸĭĽğžƣŕĈŸĭōġ�Ĉō�ŕōāĈŸŋĭĽōĈō�Ƴŕ�āĈ�ƤÝÝŸāĈ�āĭĈ�
de watersport- en recreatiebedrijven kunnen toevoegen aan de regio.

�ğžûĩÝƸōġ�ƇŕĈŸĭžƇĈōùĈńÝžƇĭōġ
Denk na over de houdbaarheid van de toeristenbelasting. De opbrengst van deze belasting 
wordt nog te vaak als sluitstuk voor de begroting gebruikt en niet voor een kwaliteitsimpuls 
voor de sector. Schaf de toeristenbelasting af en stel een omgevingsbijdrage in. Hiermee 
wordt de lastendruk eerlijker verdeeld. Vorm een brede coalitie van ondernemers, gemeenten 
Ĉō�ÝōāĈŸĈ�ġĈùŸƍĭŀĈŸž�ƣÝō�āĈ�ŸƍĭŋƇĈńĭĽŀĈ�ńĈĈğŕŋġĈƣĭōġ�ŕŋ�āĈƳĈ�ƼōÝōûĭĈŸĭōġžžƪžƇĈŋÝƇĭĈŀ�ƣŕŸŋ�
te geven. 

Meer informatie

HISWA-RECRON 
033 - 303 97 00
info@hiswarecron.nl
www.hiswarecron.nl


