
Evaluatie uitvoeringsprogramma 2013-2017

1



Symbolen bij de evaluatie: in ontwikkeling   niet gerealiseerd
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verblijfsaccommodaties en recreatieve 
infrastructuur) te verbeteren. Er wordt 
onderzocht welke ontwikkelings- en 
uitbreidingsmogelijkheden er zijn voor 
hoogwaardige (toeristische) dagrecreatieve 
voorzieningen in het gebied. Vanaf de 
snelweg moet de automobilist in oostelijke richting 
het landschap kunnen beleven en 
verleid worden tot een bezoek aan de Reggestreek. 
In de gezamenlijkheid wordt de 
Reggestreek als merk in de markt gezet.
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In Twente (maar tevens ook elders in de omliggende streken waaronder 
Drenthe, Salland, Achterhoek) is de ‘ouderwetse’ rol van de VVV aan het 
verschuiven. De VVV’s hebben te maken met een dalende trend van het 
aantal bezoekers aan de fysieke VVV vestigingen. Hierdoor nemen 
reguliere VVV inkomstenbronnen van deelnemers, ondernemers af. 
Daarnaast is er een verschuiving gaande in de rol van de VVV als 
informatiebron naar informatiemakelaar waarin de moderne 
communicatiemiddelen een belangrijke rol spelen. In deze nieuwe rol van 
informatiemakelijkaar staat de wens van de gast m.b.t. de 
informatievoorziening en –verstrekking centraal (wat, hoe, wanneer, waar, 
wie)
  
Deze ontwikkelingen zijn bepalend voor de toekomstige positionering en 
het functioneren van de VVV. De traditionele rol van de VVV (een winkel 
met informatie, routes, souvenirs, VVV-bonnen), zal in de komende 2 jaar 
waarschijnlijk afgebouwd worden. Internet, (nieuwe) social media en 
veranderend consumentengedrag maken de VVV in de huidige omvang en 
verschijningsvorm grotendeels overbodig. In plaats daarvan wordt ten 
behoeve van gastheerschap gezocht naar aantrekkelijke en betaalbare 
alternatieven in de vorm van agentschappen, combinaties met musea, 
bezoekerscentra etc. Daarnaast zijn internet, mobiele toepassingen en 
social media aantrekkelijke alternatieven, dan wel 
aanvullingen. 

De Hellendoornse VVV staat ook voor een transitie zoals hierboven 
beschreven. Onderzocht zal worden hoe de VVV Hellendoorn ‘Nieuwe stijl’ 
eruit zal komen te zien?

Schaapskudde  Sallandse 
Heuvelrug

Budget voor onderzoek naar de mogelijkheid een schaapskudde te initiëren 
op de Sallandse Heuvelrug.

Onderzoek is uitgevoerd door studenten van Saxion 
i.s.m Staatsbosbeheer. Daarna is door diverse externe 
factoren dit onderwerp ook op het lijstje van GS en PS 
gekomen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een 
provinciale bijdrage voor Schaapskuddes in Overijssel, 
waaronder op de SH. Hierdoor is de permanente kudde 
een feit. Dit is een fantastische aanvulling op het 
aanbod een mooie trekpleister voor de SH.
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