
'Kabinet laat recre atie' loffen'en toertsme vers.
door PAUL EtDERING

LEERSIJM - De Nedetland-
se toerisme- en recreatiebran-
che voelt zich steeds meer in
de hoek gezet door het kabi-
net. ,,De regering doet niets
om de gastvrijheidseconomie
in Nederland te stimuleren.
Die wordt steeds belangrijke¡
voor de consument en voor het
mkb. Er is echter geen beleid.
Het belang wordt door de
overheid nog altijd onvol-
doende onde¡kend. Dat is erg
kortzichtig."

Deze harde noten k¡aalrt di-
recteur Kees van Wijk van
WV Nederland, die tevens
namens het vorig jaar opge-
richte samenwerkingsver-
band Ga-stwij Nederland
spreekt.

Morgen vindt hierover een
debat plaats in de T$eede Ka-
mer met de verantwoordelijke
staatssecretaris Bleker @co-
nomische Zaken). Deze zaf
daarbij flink op de korrel wor-
den genomen door de gastwij-
heidssector. Van Wijk pleit
voor een aparte directeur-ge-
neraal PG) toerisme op dat
ministerie. ,,We hoeven geen
eigen bewindspersoon, maar
een DG is toch wel het minste
wat een groeiende bedrijfstak
van ten minste € 65 miljard
aan jaarlijkse bestedingen en
ruim 600.000 banen mag ver-
wachten", vertelt hij.

De gastwijheidssector om-
vat volgens Van Wijk onder
andere hoteca, waterrecrea-
tie, reiswereLd, attracties, cul-
tuur, sport, natuur, evene-
menten en wellness. ,,Er gaat
veel geld in vrije tijd om. Er
zijn alleen al een miljard dag-
tochten per jaar, waarbij men-
sen gemiddeld € 410 uitgeven."

Van'ffijk vindt dat toerisme
en recreatie ten onrechte in de
politiek als 'soft' worden be-
stempeld. ,,Dan ontbreekt 'ret

vÍndtVW Nederland.

in Den Haag kennelijk aan vi-
sie, want juist hier valt veel
groei in werkgelegenheid te
verwachten. Er wordt ook vol-
op geïnnoveerd. Nederland
voert bijvoorbeeld de Europe-
se ranglijst van hoogwaardige
dagattracties aan", stelt hij
vast.

Gelukkig is er, aldus Van
Wijk, in de Tweede Kamer
wat meer aandacht voor wije
tijd als banenmotor. \MeI
wrangvindt hij dat het Neder-
lands Bu¡eau voor Toerisme
en Congressen (NBTC), dat
het binnenlands en inkomend
toerisme moet promoten, van-
af voþnd jaar te maken krijgt
met een enorme subsidieaf-
bouw.

Bleker heeft de Kamer voor-
gesteld om de rijksbijdrage tot
2015 te verlagen van € 16,6 naar
€ 5,8 miljoen per jaar. Dat zou
volgens insiders de doodsteek
betekenen voor de Holland
Promotie, omdat het bedrijfs-
leven dat gat nooit kan dich-
ten.

Van Wijk vindt dat ¿e g*$-
vrij heidsindustrie ook een toe-
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nemende bijdrage levert aan
de 'rendementsverhogende

kwartje bij veel politici maar
niet wil vallen. De trend is dat
Nederlanders meer buitens-
huis willen besteden, al zal de
financieel-economische situ-
atie daar natuur)ijk invloed op
hebben."

WV Nederland waagt geen
geld aan de overheid. ,,Wij
kunnen onszelf bedruipen
met onze commerciël.e uitge-
verij van WV Cadeaubonnen
en Nationale Diner Cheques.
Dat levert toch aI gauw een
slordige € 150 miljoen per jaar
op.tt

WV Nederland stuurt ne-
gentig WV-franchisenemers
aan met ll20 vestigingen, die
vaak ook regionale marketing-
bureaus of stedenpromotors
zijn. Soms wordt er tevens
nauw sarnengewerkt met de
ANW.B.,,Onderzoek toont aan
dat WV nu het meest beken-
de merk isin de wijetijdsbran-
che", aldus Van Wijk.
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. Het belang van toerisme in ons land wordt nog aftijd onderschat,


