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Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. kennis te nemen van de evaluatie van de Stuurgroep Toerisme en Recreatie 

over de activiteiten in 2008; 
2. in te stemmen met het voorstel om in 2009 de activiteiten van de Stuurgroep 

Toerisme en Recreatie voort te zetten; 
3. in te stemmen met het voorstel om de kosten voor fase 1 en 2 voor de 

ontwikkeling van een beeldmerk voor Bergen uit te laten werken door de 
Stuurgroep Toerisme en Recreatie. 

 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

De stuurgroep Toerisme en Recreatie heeft vanaf 2005 gewerkt aan de versterking van 
toeristisch Bergen. Door het leggen van verbindingen met het toeristisch-recreatief 
bedrijfsleven heeft de stuurgroep de basis gelegd voor een vorm van ‘citymarketing’. Met 
name in het afgelopen jaar 2008 heeft de stuurgroep gewerkt aan het ontwikkelen van ‘Eén 
Merk’ voor Bergen. Het voorstel is om 2009 te benutten voor de verdere uitwerking hiervan. 
Voorgesteld wordt de stuurgroep in 2009 voort te zetten. Eind 2009 wordt weer een 
evaluatie gehouden; op basis van deze evaluatie wordt een voorstel gedaan om de 
stuurgroep wel of niet te verlengen.   
 
Achtergrond stuurgroep 
Vanaf juni 2005 is de stuurgroep Toerisme en Recreatie binnen de gemeente Bergen actief. 
Deze stuurgroep bestaat uit  vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland, 
Recron, Fobes, Kamer van Koophandel, VVV, Stichting Promotie Bergen aan Zee, 
Vereniging Egmondaanzee.info, Strandvereniging BES en de gemeente Bergen. De 
stuurgroep ontwikkelt met name promotionele activiteiten die een impuls kunnen geven aan 
het toerisme in de gemeente Bergen. Deze activiteiten zijn samengevat in het 
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie. Gedurende een periode van drie jaar (2005-
2007) had de stuurgroep jaarlijks een bedrag van € 70.000 te besteden voor het uitvoeren 
van het Uitvoeringsprogramma T&R. 
Omdat de stuurgroep nog een verdere impuls aan het toerisme in Bergen wilde geven, heeft 
zij een Toeristische Visie en Actieplan 2008-2013 opgesteld. Om dit te kunnen uitvoeren, 
heeft de stuurgroep eind 2007 de raad gevraagd de werkzaamheden met nog eens drie jaar 
te verlengen. De raad heeft besloten dat de werkzaamheden van de stuurgroep met een 
jaar worden verlengd, waarbij eind 2008 een evaluatie zal plaatsvinden. 
Bijlage 1 bestaat uit een evaluatie van de activiteiten van de stuurgroep in 2008. 
 
Eén Merk voor Bergen 
Het ontwikkelen van een merk is meer dan een gezicht geven van een organisatie, of in dit 
geval een gemeente. Een merkidentiteit moet ook een belofte omvatten en ambitie 
uitstralen. Het is de kunst dat in een merkidentiteit over te brengen, zodanig dat het ‘eigen’ is 
en aansluit bij de kracht van de gemeente; de belofte moet ook waargemaakt kunnen 
worden. 

    1



- 2 - 
 

Een merkidentiteit moet inspirerend en geloofwaardig zijn en aansluiten bij de voorkeur en 
waarden van het beoogde publiek. Dat kan leiden tot een onderscheidende positionering. 
Voor het ontwikkelen van een duurzame en ‘eigen’ merkidentiteit is het dan ook van belang 
dat eerst zorgvuldig onderzoek wordt gedaan naar de gemeenschappelijke visie, –ambitie 
en –waarden van de verschillende toeristische kernen en onderscheidend vermogen. Hieruit 
volgen de merkwaarden en een communicatiestrategie die als basis worden gebruikt voor 
een creatieve en visuele uitwerking van het merk en  communicatiemiddelen. 
Het merk moet een internationale uitstraling krijgen en tegelijk aansprekend en herkenbaar 
zijn voor locale inwoners en ondernemers en toeristen uit de regio. 
 
Doelstelling  
De doelstelling van ‘Eén Merk’ is het ontwikkelen van een (internationaal) merk voor het 
extern positioneren van de gemeente Bergen als toeristisch gebied en ter bevordering van 
de interne verbodenheid van de toeristische kernen. 
 
Wie 
Om een dergelijk merk te ontwikkelen is een professioneel bureau noodzakelijk. De 
stuurgroep heeft daarom in het voortraject drie erkende bureaus uitgenodigd voor een 
presentatie en een offerte. De volgende drie bureaus zijn benaderd: 
- Strating Active Marketing  
- Beerenschot 
- Eden Design & Communication 

 
De stuurgroep heeft gekozen voor bureau Eden, omdat dit bureau vergelijkbare ervaring 
heeft bij onder meer overheidsinstellingen (b.v. nieuwe huisstijl Amsterdam). Bovendien 
heeft dit bureau als voordeel dat bij hetzelfde bureau zowel de visie en strategie als het 
beeldmerk kan worden gerealiseerd. 
 
Hoe 
Het project is in verschillende fasen opgebouwd: 
 
Fase 1: 
Kennismaking, analyse en inventarisatie. 
Naast interviews met enkele leden van de stuurgroep worden ook gesprekken met andere 
partijen gevoerd. Verder worden historie, cultuur en identiteit per kern en de communicatie 
(middelen) van de gemeente geïnventariseerd. Op basis van de uitkomsten van dit 
onderzoek ontstaat een eerste gewenste merkidentiteit.  
 
Fase 2: 
Betrekken stakeholders. 
Om tot een breed gedragen merkidentiteit te komen is het van groot belang draagvlak onder 
ondernemers, politiek en burgers te creëren. Hiervoor worden één of meer workshops 
georganiseerd. 
 
Fase 3: 
Startfase: ontwikkeling merkconcept. 
In deze fase is de gemeenschappelijke identiteit en imago vastgesteld. Ook wordt een 
aanzet gedaan voor de communicatiestrategie. 
 
Na fase 3 volgt een belangrijke fase, namelijk de fase van implementatie. Aan de 
stuurgroep, ondernemers en politiek de taak om er voor te zorgen dat het beeldmerk breed 
wordt uitgedragen. 
 
In de bijlage is in de offerte van bureau Eden meer te lezen over het proces. 
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Voorgesteld wordt om fase 1 en 2 door bureau Eden te laten uitvoeren in opdracht van de 
stuurgroep en de gemeente. In november 2008 kan hiermee een start worden gemaakt.  
Fase 3 en de implementatiefase worden in 2009 en 2010 uitgevoerd. 
 
Bijlage 3 bestaat uit de offerte van bureau Eden. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Als de raad “ja” zegt, kan de stuurgroep in 2009 haar activiteiten voortzetten en kan 
opdracht worden gegeven tot het ontwikkelen van één sterk merk voor de gemeente Bergen 
waarmee wij ons nationaal en internationaal kunnen positioneren. Met dit beeldmerk stralen 
we uit dat de drie kernen Bergen, Egmond en Schoorl verbonden zijn. 
Om dit te bereiken is er een breed draagvlak en tijd nodig. De stuurgroep is de initiator die 
de betrokken partijen als burgers, politiek en bedrijfsleven zal verbinden. 
Bureau Eden heeft ingeschat dat de eerste drie fasen ca. 12 weken in beslag zullen nemen. 
De implementatie zal een langere periode beslaan. Als in november 2008 wordt gestart, is 
het mogelijk om het beeldmerk aan het begin van het nieuwe toeristenseizoen te 
introduceren. Voorwaarde is dat de stuurgroep dit project in 2009 kan begeleiden. 
  

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Dit onderwerp wordt nu aan de raad voorgelegd omdat met de raad is afgesproken dat de 
activiteiten van de stuurgroep eind 2008 moeten worden geëvalueerd. Tevens is dit moment 
van belang om vooruit te kijken naar de te ondernemen activiteiten in 2009. 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Om een beeldmerk voor de gemeente Bergen te ontwikkelen, is een breed draagvlak nodig. 
Naast afdelingen/bureaus binnen de gemeente als Welzijn (kunst en cultuur), 
Wijkcontacten, Communicatie en Toerisme moet ook worden gewerkt aan draagvlak bij de 
politiek en ondernemers. Om dit draagvlak te realiseren, zal bureau Eden verschillende 
interviews houden en workshops organiseren waar deze partijen bij betrokken worden. Het 
beeldmerk moet een merk van iedereen worden. Als dit niet door alle partijen wordt 
gedragen, is het project gedoemd te mislukken. Daarom zijn de eerste twee fasen van 
doorslaggevende aard voor het succes. De stuurgroep Toerisme en Recreatie én het 
bedrijfsleven hebben hier een belangrijke rol in. 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Eén beeldmerk zal Bergen zowel nationaal als internationaal positioneren als één gemeente 
met verschillende onderscheidende identiteiten. Om de implementatiefase uit te werken, is 
ook financiële steun van het bedrijfsleven nodig. Het bedrijfsleven wordt vooraf ook 
voldoende betrokken bij het creëren van het beeldmerk. Een financiële bijdrage zal de 
betrokkenheid bij de toepassing van het beeldmerk vergroten. 
Het risico schuilt erin dat het bedrijfsleven het beeldmerk niet zal gebruiken. Dan is het hele 
proces voor niets geweest. Zowel het bureau, als de stuurgroep en gemeente erkennen 
daarom het belang van een zorgvuldige begeleiding van het creatieve proces.  
 
Het voorstel is de eerste twee fasen te betalen uit het budget van de stuurgroep en het 
Toerismefonds. Bij de derde fase is het noodzakelijk dat, naast een bijdrage van de 
gemeente (Toerismefonds) en de stuurgroep, ook het bedrijfsleven haar financiële steentje 
bijdraagt. Hiervoor zal de stuurgroep in samenwerking met de gemeente een plan uitwerken 
om te kunnen komen tot een ondernemersfonds. Voorbeelden van een dergelijk 
ondernemersfonds zijn hiervoor aan te dragen, zoals bij de gemeente Hoorn, gemeente 
Leiden en de gemeente Alkmaar (in voorbereiding). In dit fonds participeert het totale 
bedrijfsleven; dus niet alleen toeristisch-recreatieve bedrijven. Begin 2009 zal de stuurgroep 
een voorstel presenteren hoe een ondernemersfonds is te realiseren. 
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Mocht de stuurgroep er niet in slagen financieel draagvlak bij het bedrijfsleven te vinden om 
‘Eén Merk’ voor Bergen te ontwikkelen, dan kan het project na fase 1 en 2 worden 
stopgezet. Na fase 2 wordt dus een ‘go-no-go’-moment ingelast. 
 
Als het besluit valt het project niet voort te zetten, zijn alleen de kosten voor de uitwerking 
van fase 1 en 2 verschuldigd, zijnde € 20.000,- exclusief BTW. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Als de raad positief heeft besloten, kan in november 2008 worden begonnen met de eerste 
fase. Het project heeft een doorlooptijd van 12-14 weken, zodat voor de start van het 
zomerseizoen het beeldmerk kan worden geïntroduceerd. 
Het bedrijfsleven krijgt een ‘tool kit’ aangeboden, dat onder meer bestaat uit de juiste 
toepassing van het beeldmerk op verschillende uitingen. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Stuurgroep Toerisme en Recreatie 
 Om de activiteiten van de stuurgroep te kunnen voortzetten, is geen begrotingswijziging 
nodig. Het benodigde budget ad € 70.000 is reeds opgenomen in de meerjarenbegroting 
(FCL 6.560.21.00 / ECL 343.35).  

 
 Ontwikkeling beeldmerk 

De kosten voor fase 1 en 2 voor de ontwikkeling van een beeldmerk voor Bergen bedragen 
€ 20.000. Deze kosten kunnen deels worden gedekt uit het budget van de stuurgroep  
(€ 10.000) en deels uit het Toerismefonds (€ 10.000).1   
De kosten voor de derde fase, waarin het merkconcept wordt ontwikkeld, bedraagt  
€ 28.000. Om deze fase te kunnen bekostigen, wordt gezocht naar financierings-
mogelijkheden als bijvoorbeeld een Ondernemersfonds. Verder kan een beroep worden 
gedaan op het Toerismefonds en het budget van de stuurgroep. 
 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Binnen het toerisme is veel concurrentie te zien. Het is vaak moeilijk om je als gemeente 
voldoende te onderscheiden van andere gemeenten. Promotie is niet meer een taak van 
een gemeente alleen; promotie moet vanuit de regio en/of provincie worden gestimuleerd. 
Daarom zijn er verschillende bewegingen gaande die zowel door het Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland en de regio VVV als de Kamer van Koophandel en provincie Noord-Holland 
zijn ingezet. Hiermee wordt in de toekomst onze regio en provincie binnen Nederland en in 
het buitenland beter gepromoot. Om binnen deze gezamenlijke promotie niet onder te 
sneeuwen, is het aan te raden om je als gemeente duidelijk te positioneren. Bergen kan 
zich onderscheiden van andere gemeenten door de verschillende identiteiten die deze 
gemeente bezit. Toch is voor de buitenstaander nog niet duidelijk dat deze verschillende 
identiteiten aan één en dezelfde gemeente behoren, namelijk de gemeente Bergen. Met 
één beeldmerk voor de gemeente Bergen kan Bergen zich goed positioneren binnen de 
regionale en provinciale promotieactiviteiten.  

 
  

    

 
1 Voor uitgangspunten van het Toerismefonds en voorstel bestedingen in 2008 is separaat een 
collegeadvies/raadsvoorstel gemaakt  
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Bijlagen:   
1. Evaluatie activiteiten 2008 stuurgroep Toerisme en Recreatie 
2. Overzicht financiën 2008 stuurgroep Toerisme en Recreatie 
3. Offerte bureau Eden 
 
 
 
Bergen, 23 september 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 
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