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Persbericht 
Den Haag, 6 september 2019 

 

 

Gastvrij Nederland: ‘gooi kind niet met het badwater weg bij toerisme’ 

 

‘Een aantrekkelijke leefomgeving kan alleen worden bereikt als er voldoende kansen blijven 

voor economische ontwikkeling van de gastvrijheidssector’, aldus Kees van Wijk, voorzitter 

Gastvrij Nederland, in een reactie op een nieuw rapport van de Raad voor de Leefomgeving 

en Infrastructuur (RLI) over toerisme. Volgens Van Wijk is het een waardevol advies, omdat 

gevraagd wordt om meer coördinatie en regie op landelijk niveau. ‘Dat is broodnodig. Wel 

moeten we er voor waken dat juist sectoren als cultuur, horeca en recreatie, die belangrijk 

zijn voor veel buitengebieden, er niet allerlei regels en eisen bij krijgen waardoor de 

economische ontwikkeling en leefbaarheid op bijvoorbeeld het platteland verder onder druk 

komt. We moeten het kind niet met het badwater weggooien vanwege drukte op enkele 

‘hotspots’.’  De RLI heeft het rapport vandaag aangeboden aan de staatssecretaris van 

Economische Zaken en Klimaat.    

De RLI doet in het advies suggesties om de groei van het toerisme in Nederland in goede banen te 

leiden en geeft overheden concrete handreikingen hiervoor. Centraal staan de vragen hoe de 

balans tussen (groei van) toerisme en leefomgeving te bewaken en welke rollen partijen daarbij 

spelen.  

Eén van de aanbevelingen van de Raad is om de Rijksoverheid een sterkere regierol te geven. 

Gastvrij Nederland juicht dit toe. Al vaker heeft Gastvrij Nederland aangedrongen op het aanstellen 

van bijvoorbeeld een Nationaal Regisseur Toerisme. “De landelijke coördinatie en aandacht vanuit 

het Rijk en de politiek moet beter om het toerisme in goede banen te leiden over de 12 provincies 

en steden,” aldus Van Wijk. 

De Raad wil voorkomen dat toerisme leidt tot overlast en schade. Volgens Van Wijk gaat een 

gezonde en duurzame groei van de gastvrijheidssector prima samen met behoud van leefbaarheid 

van de omgeving. Dankzij recreatie en toerisme blijft het voorzieningenniveau in minder bevolkte 

(buiten)gebieden juist op niveau. De sector draagt ook bij aan een positief imago van Nederland als 

vestigingsland voor buitenlandse bedrijven en kenniswerkers. En toeristische ondernemers bieden 

werk aan kwetsbare groepen in de samenleving. De gastvrijheidssector speelt tot slot 

maatschappelijk een rol van betekenis: dé ontmoetingsplek voor iedereen uit de samenleving. 

Daarmee levert ze een belangrijke bijdrage aan welzijn, sociale verbinding, culturele waarden en 

samenhang. ‘Ruimte voor ondernemerschap blijft dus van belang en de balans moet door dit advies 

niet doorslaan naar meer regels en gedoe, want de gemiddelde gastvrijheidsondernemer verzuipt 

nu al in de eisen en lasten!,’ aldus Van Wijk.  
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De gastvrijheidssector is uitgegroeid tot een belangrijke sector voor Nederland. In 2018 gaven alle 

toeristen uit binnen- en buitenland bijna 90 miljard euro uit in bijvoorbeeld restaurants, hotels, 

pretparken en musea. Het toerisme is inmiddels goed voor bijna 800.000 banen en is daarmee 

groter dan sectoren als de bouw.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie kan contact op worden genomen met Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, via 
0653370649 of Karin Kuiper, woordvoerder Gastvrij Nederland via gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl of 
0654760100 of 070 - 3490328. 

Gastvrij Nederland vertegenwoordigt een groot aantal organisaties en branches in de gastvrijheidseconomie en spant zich in om de 
toeristisch-recreatieve bedrijvigheid binnen Nederland in de volle breedte te versterken.  

Bij Gastvrij Nederland zijn aangesloten: ANWB, CLC VECTA Centrum voor Live Communication, Club van Elf, FC Federatie van 
Werkgevers in de Cultuur, HISWA-Vereniging, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, NBTC, IDEA, Schiphol, 
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, Nederlandse Vereniging van Golfaccomodaties (NVG), RECRON, Vereniging van 
Evenementenmakers, Vereniging Vrije Theater Producenten VVTP en VVV Nederland. 
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