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Waarom dit onderzoek?

Topsector. De vrijetijdseconomie is één van de Limburgse topsectoren. De topsector biedt veel werkgelegenheid 
(bijvoorbeeld in Noord-Limburg 10% van de beroepsbevolking) en bestedingen en fungeert als ‘enabler’ voor 
andere topsectoren.

Sociaaleconomisch sterke sector vitaal houden. De Provincie Limburg heeft signalen (o.a. van RECRON) dat de 
vitaliteit van de verblijfsrecreatiesector als onderdeel van de vrijetijdseconomie onder druk staat en dat de 
economische groei van de sector over haar hoogtepunt heen is. Daarom heeft de Provincie het initiatief 
genomen om inzicht te bieden in het economisch functioneren van de verblijfsrecreatiesector in Limburg. Om 
vervolgens oplossingen te ontwikkelen om de sector op lange termijn vitaal te houden vanuit een gezamenlijke 
opgave van provincie, gemeenten en belanghebbenden. 

Voorkomen is beter dan genezen. Het is goed dat de provincie dit oppakt. Het is inderdaad geen automatisme 
dat de hele sector jaar op jaar groeit. Uit het vitaliteitsonderzoek van ZKA blijkt namelijk dat de sector in een 
nieuw tijdperk van stabilisatie en zelfs krimp is aanbeland; productiviteitsnormen worden nauwelijks gehaald. 
Doordat de provincie nu dit initiatief neemt kan worden voorkomen dat de sector afglijdt. 

Categorieën. In Limburg wordt 36% van de recreatiebedrijven professioneel gerund; er is perspectief en 
kwaliteit. Daarnaast is een grote categorie bedrijven die beheersmatig wordt gerund: traditioneel en weinig 
professioneel. Tevens is er een categorie (tenminste 28%) die feitelijk andere dingen doet dan recreatie zoals 
permanente bewoning, waaronder huisvesting van sociaal kwetsbare groepen en huisvesting van 
arbeidsmigranten. Deze categorie ondermijnt de economische vitaliteit van de verblijfsrecreatie.

Aanleiding
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Limburg neemt de 4e plaats in op het gebied van camping-
en bungalowcapaciteit in Nederland

10,6% van het kampeer- en bungalowaanbod van Nederland ligt in Limburg
Van oudsher is Limburg een gewilde vakantieprovincie.
Limburg beschikt over 10,6% van de slaapplaatsen op kampeer- en bungalowbedrijven in Nederland.

Feiten

Bron: CBS, slaapplaatsen op  
huisjesterreinen en kampeerterreinen 2014
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Noord-
Limburg

35%

Midden-
Limburg

25%

Zuid-Limburg 
40%

Toeristische campingplaatsen:
verdeling capaciteit

Noord-
Limburg

42%

Midden-
Limburg

34%

Zuid-
Limburg

24%

Vakantiewoningen Limburg:
verdeling capaciteit

Campingcapaciteit zit vooral in Zuid- en Noord Limburg,
Bungalowcapaciteit is zeer hoog in Noord-Limburg

Ruim 400 verblijfsrecreatiebedrijven in Limburg
Limburg beschikt over 173 bungalowparken met gezamenlijk bijna 9.000 vakantiewoningen. 
10% van de landelijke bungalowovernachtingen vindt in de regio Noord-Limburg plaats.
Limburg beschikt over 234 campings met gezamenlijk 14.000 kampeerplaatsen.

Bron: CBS en monitors van ZKA, 2013-2014
Cijfers B&B’s zijn niet voorhanden en derhalve niet meegenomen

Feiten
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Campings en bungalowparken in Limburg worden 
geconfronteerd met structureel dalende slaapplaatsbezetting

Bezetting kampeerterreinen Bezetting bungalowparken

Bron: CVO en CBS met bewerking van ZKA, 2014

#Conclusies

• De bezetting van Limburgse campings kruipt 
langzaam naar het Nederlands gemiddelde; 

• Limburgse campings presteerden jarenlang 
onder Nederlands niveau;

• De laatste jaren neemt de bezetting in 
Limburg toe; de trend is echter dalend.

#Conclusies

• De bedbezetting in de provincie Limburg 
kwam in 2012 uit op circa 40%. Dit is hoger 
dan het landelijke gemiddelde van 33%;

• Limburg heeft een krachtige 
bungalowsector; grote ketens zijn ruim 
vertegenwoordigd;

• Toch is er een structurele bezettingsdaling.
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Belangrijkste aan de vraagstelling gerelateerde conclusies

(Bedrijfs)economisch

• Productiviteitsnormen (bijv. gerealiseerde omzet per plaats) worden nauwelijks gehaald;

• Grote bedrijven zijn productiever dan kleine bedrijven en de verschillen worden in de tijd steeds groter; 

• Onder-investeren leidt tot financiële uitputting van veel bedrijven en verschraling van de sector;

• Het perspectief voor ca. 50% van de bedrijven is laag vanwege beperkte omgevingsfactoren, persoonlijke 
omstandigheden en matig ondernemerschap.

Ruimtelijk

• De omgevingskwaliteit (uitgezonderd de Maasduinen) van Noord-Limburg is toeristisch beperkt aanwezig;

• Midden-Limburg heeft een sterke maar deels onbenutte toeristische omgevingskwaliteit door de 
waterrijke omgeving van het Maasplassengebied en de toeristische interessante gebieden westelijk en 
oostelijk van de Maas (zoals NP De Meinweg);

• De omgevingskwaliteit vanuit toeristisch oogpunt in Zuid-Limburg is zeer hoog.

Ongewenstheden

• Op 50% van de bedrijven in Noord en Midden-Limburg vindt in toenemende mate niet-recreatief gebruik 
plaats: van permanente bewoning tot huisvesting arbeidsmigranten en huisvesting van sociaal kwetsbare 
groepen;

– Een aanzienlijk deel hiervan wordt 100% niet meer recreatief gebruikt;

– Daarnaast is er een risicogroep die wel en niet-recreatief verblijf mixt. Dit is de doodsteek voor 
toeristisch recreatief gebruik; 

• Vanuit het perspectief van de ondernemer is het een laatste redding.

Conclusies
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In 2020 is er voor ca. 1.700 recreatiebungalows en 2.000 
kampeerplaatsen geen toeristisch recreatieve markt meer

We hebben een belangrijke bedrijfseconomische toets losgelaten op de kampeer- en bungalowsector 
waarbij we de bezettingen, toekomstige vraagontwikkeling en planvoorraden hebben verwerkt. Het 
resultaat van deze toets is:

• In 2020 is er voor zeker 1.700 recreatiebungalows in Limburg geen toeristisch recreatieve markt 
meer: in 2020 zal tenminste 16% van het bungalowaanbod het contact met de toeristisch 
recreatieve verloren zijn. Dit aanbod is niet meer marktconform gezien de toekomstige 
vraagontwikkeling en de productkwaliteit;

• In 2020 is er voor zeker 2.000 kampeerplaatsen in Limburg geen toeristisch recreatieve markt meer: 
in 2020 zal tenminste 15% van het kampeerplaatsaanbod het contact met de recreatieve markt 
verloren zijn. Dit aanbod is niet meer marktconform gezien de toekomstige vraagontwikkeling en de 
productkwaliteit;

• Er is een fors kwalitatief overaanbod dat zich richt op de leisure leefstijlen: rustig groen, gezellig lime 
en ingetogen aqua. Dit duidt op een sector die in de ‘neergangsfase’ is wat betreft de 
productlevenscyclus. Er liggen product ontwikkelkansen in het ‘luxe en stijlvolle blauwe’ segment en 
‘uitbundig geel’.

Conclusies
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Wat hebben we gedaan? 
Het vitaliteitsonderzoek heeft een gevulde bedrijvenbank 
opgeleverd met daarin data van ca. 160 representatieve 
verblijfsrecreatiebedrijven in Limburg. Deze data is verwerkt 
in het vitaliteitsmodel verblijfsrecreatie waarmee scherpe 
diagnoses, nieuwe inzichten en verklaringen gesteld kunnen 
worden voor de vitaliteit van verblijfsrecreatiebedrijven 
Limburg, de drie regio´s en bedrijfstypen. 

Vitaliteitsmodel met twee assen: kwaliteit en perspectief
• Kwaliteit van ondernemerschap en de onderneming.

In welke mate is de ondernemer in staat in te spelen op 
de marktdynamiek? Hoe is zijn bedrijfseconomische 
situatie? Welke kwaliteit en (ruimtelijke) uitstraling heeft 
het bedrijf? Heeft het bedrijf doelgroep focus?

• Perspectief van de ondernemer en de onderneming. 
Heeft de ondernemer een heldere toekomstverwachting? 
Is bedrijfsopvolging kansrijk? Kan de ondernemer voldoen 
aan financieringsnormen? Met welke cruciale 
bedreigingen en/of kansen wordt de onderneming 
geconfronteerd? Heeft de ondernemer aansluiting bij de 
recreatieve vraag?

Diagnose

Alle onderzochte bedrijven (160) zijn gepositioneerd in het 
vitaliteitsmodel verblijfsrecreatie: dit biedt nieuw inzicht 
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Geen 
kwaliteit

Geen perspectief

Hoge 
kwaliteit

Veel perspectief

28%

15% 36%

21%

Diagnose

Positionering van Limburgse verblijfsrecreatiebedrijven
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Komt bijna niet voor Grote gemengde bedrijven

Arbeidsmigr., perm. wonen Beheerders

Diagnose

Positionering van de verblijfsrecreatiebedrijven in 
Noord-Limburg: de uitersten zijn groot
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Geen perspectief

Hoge 
kwaliteit

Veel perspectief

Nichespelers

Gedateerde bedrijven op 
matige locaties

Verdiencapaciteit 
structureel laag

Diagnose

Positionering van de verblijfsrecreatiebedrijven in 
Midden-Limburg: letterlijk en figuurlijk ‘stuck in de middle’
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kwaliteit

Potentie om te versterken

23%

23% 18%

36%



-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

13

Geen perspectief

Hoge 
kwaliteit

Veel perspectief

‘Slapende reuzen’ Kleinschalig, authentiek en 
weinig excellentie

Gedateerd, te klein en vaak 
stedelijke locatie

Bijna alle bedrijven hebben 
toekomst

Diagnose

Positionering van de verblijfsrecreatiebedrijven in 
Zuid-Limburg: groot homogeen cluster zonder excellentie

Geen 
kwaliteit

18%

27%

36%

19%



14



Verklaringen voor het feit dat ca. 50% van de 
verblijfsrecreatieondernemingen in Limburg niet vitaal is

• Matige kwaliteit van ondernemerschap; niet gericht op het creëren van 
onderscheidend vermogen en succesvolle marketing;

• Eenzijdige inkomstenbronnen en aanbodmix; veel eenzijdige bedrijven zonder 
gezonde mix van inkomstenbronnen (zoals dag- en waterrecreatie, horeca, bewuste 
verhuurmix en/of een agrarisch bedrijf);

• Beperkte schaalgrootte; er zijn veel kleine campings <175 eenheden en 
bungalowparken <60 eenheden die financieel afhankelijk zijn van hun bedrijf;

• Beperkte toeristische omgevingskwaliteiten in met name Noord-Limburg zijn 
beperkt;

• Hoge leeftijd ondernemerschap; door gemiddeld hoge leeftijd nemen 
toekomstgerichte investering af;

• Falende bungalowmarkt; met veel vleugellamme VVE-parken;

• Ontwikkelresultaat in plaats van exploitatieresultaat; de verblijfsrecreatiesector 
blijkt een andere sector dan we denken. We zien dat het recreatieproduct, dat met 
zijn lange termijn bedrijfsmatige exploitatie centraal zou moeten staan, wordt 
gedomineerd door kortere termijn vastgoedinvesteringen van particuliere 
beleggers. 

Verklaringen
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Profielkenmerken Noord-Limburg Effecten

Regio heeft geen profiel als toeristische bestemming  Lage prijs per eenheid

Grote bungalowparken met sterke merken 
(10% van landelijke bungalowovernachtingen)

 Hoge omzet en veel  toeristische werkgelegenheid 
(10% van de beroepsbevolking)

Matige kwaliteit accommodaties; weinig investeringen  Lage kosten per eenheid; ketenparken zijn cashcow

Sector in neergangsfase  Veel arbeidsmigranten en permanenten bewoning

Toeristische voorzieningen gericht op fun met services  Onderscheidend vermogen richten op het clusteren, 
versterken en verbinden van deze voorzieningen

Huidige aanbodprofilering richting gast: lime en groen  Bieden wat de gast wil: naast bed passief, rustig, 
consumptief en goedkoop vermaak

16

Noord-Limburg heeft grote vakantieparken, kent veel 
huisvesting van arbeidsmigranten en mist attractiewaarde

Regioprofielen

Gebrek aan omgevingsfactoren
Bedrijven die geen vernieuwing 
kunnen brengen, een eenzijdig 
businessmodel hebben en 
schaalgrootte missen, hebben 
nauwelijks toeristisch perspectief 
want ze hebben hetzelfde gebrek 
aan toeristische omgevings-
factoren en ze zijn te klein om 
voorzieningen op peil te houden. 

Investeren in attractiewaarde
Voor vraagstabilisatie of 
hernieuwde groei moet flink 
geïnvesteerd worden in imago en 
vraag vergrotende attractiewaarde. 
Verblijfsbedrijven kunnen dit zelf 
niet omdat hun operationele winst 
onvoldoende is, financiers te hoge 
risico’s zien en aandeelhouders 
Nederland als cashcow zien.

Huisvesting van Arbeidsmigranten 
Veel bedrijven (50%) vluchten 
hierin. Economisch is het geen 
volwaardig alternatief voor de 
toeristische markt. Het is een laatste 
redding, uitstel van executie. Op een 
gegeven moment is het verloederde 
recreatiebedrijf een nare plek in het 
landschap en rest permanente 
bewoning en/of verpaupering. 
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Noord-Limburg
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Niet-recreatief benut vastgoed
Midden-Limburg heeft veel recreatief 
vastgoed dat niet recreatief benut 
wordt. Bungalowparken die geen 
recreatieparken zijn, veel 
permanente bewoning en 
stacaravanparken voor 
arbeidsmigranten. Enkele krachtige 
toeristische bedrijven beïnvloeden 
de statistieken van Midden-Limburg 
positief. Daardoor oogt de 
verblijfsrecreatie hier positief. 

Regioprofielen

Profielkenmerken Midden-Limburg Effecten

Regio heeft nauwelijks profiel als recreatiebestemming  Lage prijs per eenheid

Diffuse verblijfsrecreatiestructuur  Lage bezetting en omzet

Gemiddelde kwaliteit accommodaties  Lage kosten per eenheid

Toeristische voorzieningen: Outlet Roermond en Maasplassen  Onderscheidend vermogen meer benutten en verbinden

Huidige aanbodprofilering richting gast: groen en lime  Bieden wat de gast wil: naast bed passief, rustig, 
consumptief vermaak

Potenties worden niet benut 
Midden-Limburg heeft een 
sterkere attractiewaarde dan 
Noord. De toeristische 
belevingswaarde van met name 
de Maasplassen moet worden 
vergroot en verbonden om de 
potenties te benutten. Veel 
waterrecreatiebedrijven zijn 
parkeerplaatsen van boten en 
hebben geen enkele toeristische 
toegevoegde waarde.

Dominantie van RWS en natuur
Rijkswaterstaat en 
natuurorganisaties hebben de 
overhand in ruimtelijke sfeer. Zij 
domineren feitelijk de toeristische 
economie door hun 
eigendomsverhoudingen en door 
in plannen belemmerend te 
opereren in plaats van faciliterend 
en oplossingsgericht voor de 
vrijetijdssector. De mindset van 
een vrijetijdslandschap ontbreekt.

De toeristische benutting van Midden-Limburg wordt 
belemmerd door nationale regelgeving en eigendomsverhouding
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Midden-Limburg
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B&B typisch Zuid-Limburgs fenomeen
Een typisch Zuid-Limburgs fenomeen is 
de veelheid aan goed ontwikkelde 
B&B’s. Dit fenomeen past bij de huidige 
tijd met lokaal contact. Er wordt niet 
veel verdiend, maar het is een mooi en 
relatief goedkoop verblijfsproduct. 

Zuid-Limburg heeft een sterk recreatieprofiel met 
Heuvelland als verblijfsgebied voor kamperen en bungalows

Profielkenmerken Heuvelland Effecten

Regio met sterk verblijfsrecreatieprofiel  Hoge prijs per eenheid

Hoge omgevingskwaliteit, gemiddelde accommodatiekwaliteit  Hoge bezetting en omzet

Geen/weinig voorzieningen bij accommodaties  Lage kosten per eenheid

Gastvriendelijk, cluster van gastvrijheidseconomie  Onderscheidend vermogen sterk met gevaar dat het als 
vanzelfsprekend wordt en dat het te gemakkelijk is (Vaals, 
Valkenburg)

Huidige aanbodprofilering richting gast: groen en aqua  Naast bed passief, rustig vermaak met verdieping

Toeristische omgevingswaarde
De toeristische 
omgevingswaarde van Zuid-
Limburg is hoog. De attracties 
van Parkstad en het fijngeweven 
Heuvelland vullen elkaar aan. Ze 
vormen samen met Maastricht
de identiteit van Zuid-Limburg
met heel hoge toeristische 
omgevingswaarde. Parkstad is 
(nog) geen verblijfsdestinatie.

Campings lopen vast
De traditionele campings in 
Heuvelland staan stil en lopen 
vast. Kamperen bij de boer sluit 
hier veel meer aan bij de 
doelgroepen en trend van 
authenticiteit en kleinschaligheid. 
Verblijfsrecreatie is feitelijk 
afgeleid aanbod; men komt 
primair voor de omgeving. 

Regioprofielen
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Zuid-Limburg



Doelen voor de Provincie Limburg

Zonder actief beleid glijdt tot 50% van het aanbod af tot 
verloederde vrijplaats; stel daarom twee strategische doelen

Een uitdagende realiteit met volop potentie

• Als niet wordt ingegrepen dan belandt tot 2020 bijna 50% van de 
verblijfsrecreatiebedrijven in het rode kwadrant. Effecten: 
verpaupering, onveiligheid, afnemende bedrijfsinvesteringen, 
afnemende werkgelegenheid en afnemende bestedingen;

• De verblijfsrecreatiesector bevindt zich in 
productlevenscyclustermen in de overgang van maturity fase 
(volwassenheid) naar decline (neergang). De sector zit dan ook in een 
cruciale transitie waarbij bedrijven in de recreatieve markt overleven 
en andere zich door de falende markt te langzaam uit de recreatieve 
markt terugtrekken; 

• Daarom is een behandelplan nodig dat 
klimmers stimuleert en dalers begeleidt.
Stimuleren en begeleiden kan op collectief en individueel niveau, 
op regioniveau en op provincieniveau. 
Met volle en halve kracht. 
Hoofdstuk 4 geeft suggesties 
hoe dit concreet in te steken.  

22

Twee strategische 
doelen voor de 
Provincie 
Limburg 
en haar partners:

Klimmers stimuleren

Dalers begeleiden



Het vervolg: wat gaan we doen op provincieniveau?

Provinciaal economisch beleid gericht op het stimuleren van klimmers

1. Ontwikkel samen met partners (verblijfs)recreatieve regiovisies die beleidsinput geven en die leiden tot 
nieuwe allianties tussen overheid en bedrijfsleven;

2. Verbeter het ondernemingsklimaat door ondernemers die kunnen klimmen te versterken door 
bijvoorbeeld het instellen van werkateliers;

3. Versterk het aanbod van ondernemers die kunnen klimmen door bijvoorbeeld het instellen van een 
expert team.

Provinciaal ruimtelijk beleid gericht op het begeleiden van dalers en stimuleren van klimmers

1. Ga niet over tot programmering en quotering van het aanbod omdat de kern van de opgave ligt in het 
begeleiden van dalers: het niet-marktconforme aanbod;

2. Ga zorgvuldig om met nieuwe ontwikkelingen en faciliteer vervolgens optimaal;

3. Verbind nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk aan het saneren van niet-marktconform aanbod. Dit moet 
de nieuwe mindset worden;

4. Sta niet-recreatief gebruik op verblijfsrecreatiebedrijven niet of onder voorwaarden (bijvoorbeeld tijdelijk) 
toe. Maak daarvoor vanuit een positieve insteek individuele en niet vrijblijvende afspraken met 
ondernemers. Handhaaf hier op. Verbind de afspraken op gemeentelijk niveau aan het bestemmingsplan:
op een recreatiebestemming wordt niet gewoond. Zie volgende slide. 

Aanbevelingen en vervolgproces
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Het vervolg: wat gaan we doen in de regio?

Een hervormingsbeweging op gang brengen

Leg de keuze over de toekomst van ieder bedrijf in eerste instantie bij ieder individueel bedrijf neer. 
Ga hiertoe met ondernemers in gesprek en maak zakelijke afspraken. Als de keuze is gemaakt is de 
uitvoering niet meer vrijblijvend. Ga deze beweging in gang zetten. 

Opdracht voor regio en gemeenten: ga het komende jaar het gesprek aan met al je ondernemers. 

Verwacht resultaat

• 50% van de bedrijven heeft toeristisch perspectief / kan het krijgen. Daarom zal deze 
categorie gestimuleerd moeten worden via bijvoorbeeld een Expertteam (en andere 
aanbevelingen uit de rapportage); 

• 30% van de bedrijven blijft beheersmatig aan de slag. Zij blijven de camping of het tweede 
woningpark beheren hoe ze het altijd al deden;

• 20% van de bedrijven zal zich gaan richten op (tijdelijke) transformatie, sanering, sloop of 
anderszins. Met hen worden heldere afspraken over de toekomst gemaakt. Zij vormen de 
(potentiële) verpauperde probleemplekken en vrijplaatsen waar de maatschappij geen grip 
meer op heeft.

Aanbevelingen en vervolgproces

24



Waarom is het belangrijk dat de provincie het initiatief 
neemt?

Het past bij de provinciale rol

• De vrijetijdseconomie met daarbinnen de verblijfsrecreatiesector is een 
sociaaleconomische topsector in Limburg met veel werkgelegenheid en 
bestedingen;

• De rol van de Provincie zou niet moeten zijn het subsidiëren of opkopen 
van individuele bedrijven;

• Op ruimtelijk vlak ziet de Provincie voor zichzelf de rol weggelegd om de 
balans tussen de landschappelijke kwaliteit en de ontwikkeling van 
verblijfsaccommodaties in het landelijk gebied te bewaken/herstellen 
(POL paragraaf 6.4.6);

• De Provincie speelt een rol bij het op gang brengen van een 
hervormingsproces door kaders te stellen, te initiëren, faciliteren, waar 
nodig inspireren en coördineren. Het is essentieel om als katalysator te 
fungeren. De sector, gemeenten en regio’s kunnen dit niet alleen en 
hebben de Provincie nodig. 

Motivatie
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Resultaten delen met ondernemers en overheden, bestuurs-
afspraken maken en bezegelen

Proces

De resultaten en aanbevelingen van dit 
vitaliteitsonderzoek laten zien dat er een 
gezamenlijke opgave ligt voor overheden en 
marktpartijen om de verblijfsrecreatie 
toekomstbestendig te maken. 

Resultaten delen en gesprek aangaan
De Provincie neemt het initiatief om de resultaten 
van dit onderzoek te delen met Limburgse 
ondernemers en overheden en om het gesprek aan 
te gaan op welke wijze we de sector gezamenlijk 
vitaler kunnen maken. Welke doelen stellen we, 
welke maatregelen zijn hiervoor nodig en wie heeft 
welke rol? Met als resultaat om te komen tot een 
gezamenlijke focus en aanpak waarbij regionale 
inkleuring mogelijk is, afgestemd op de specifieke 
regionale situatie en behoefte. 

Regionale uitwerking en bestuurs-afspraken
In Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg werken diverse 
themagroepen vrijetijdseconomie aan dit vraagstuk. 
Het POL en de resultaten van dit vitaliteitsonderzoek 
vormen het kader voor de regionale uitwerking van 
de gewenste ontwikkeling van de verblijfsrecreatie. 
Hierover zullen de regio’s concrete bestuurs-
afspraken met het college van GS maken eind 2015. 

De afspraken moeten in elk geval gaan over: 
• het in regionaal verband gedetailleerd(er) in 

beeld brengen van de bestaande situatie en 
perspectieven voor huisjesparken en 
campings; 

• het regionaal afstemmen van beleid en regels 
voor verblijfsaccommodaties en waar nodig 
het harmoniseren ervan;

• het terugdringen, voorkomen en/of managen 
van niet-recreatief gebruik van 
recreatieparken.

Afspraken bezegelen
Het presenteren en ondertekenen van deze 
bestuurs-afspraken vormt het startschot om 
samen te werken aan een vitale 
vakantieprovincie. Dat is de opgave waar we 
samen voor staan en het doel waar we naar toe 
werken om de toerist een onvergetelijk verblijf in 
Limburg te bezorgen. Doet u ook mee?
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