
MEMO van college aan de raad

datum : 7 maart 2011 (binnen gekomen bij de griffie op 21 maart 2011)

aan : Gemeenteraad

van : College 

onderwerp : VVV-vestiging Bergen centrum

Portefeuillehouder:Cees Roem

Inlichtingen bij : Linda de Groot

Aanleiding 
De regio-VVV (RVVV) Schiereiland Noord-Holland Midden gaat in haar vestiging in Bergen 
centrum per eind april 2011 ANWB producten verkopen. De kerntaak van de vestiging blijft 
de (toeristische) informatievoorziening: de verkoop van ANWB artikelen is aanvullend op het 
huidige assortiment. Door de gemeenteraad is op 11 november 2010 besloten ‘dat de regio-
VVV-vestiging in Bergen centrum een ANWB-agentschap krijgt, waarbij de verhouding van 
de financiële bijdrage van Gemeente – VVV en ANWB in de ‘shop in shop constructie’ ter 
goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd, waarbij de kosten voor de gemeente lager zijn’. 

Met dit memo wil het college de gemeenteraad nader informeren over de stand van zaken.

Kernboodschap 
De gemeenteraad heeft zeggenschap over de subsidie die aan de RVVV wordt verstrekt. De 
toegekende subsidie is gebaseerd op openingstijden van de vestigingen en het door het 
college goedgekeurde pakket van diensten. Aanvulling op het huidig assortiment van de 
VVV-vestigingen met  ANWB-producten doet geen afbreuk aan de door de gemeenteraad 
opgedragen taken en werkzaamheden. De beslissing om in de vestiging aanvullend ANWB 
producten te verkopen heeft betrekking op de interne bedrijfsvoering van de VVV. 

Onder ‘ANWB-producten’ wordt verstaan: kaarten, boeken en gidsen van Nederland en 
andere landen, de kledinglijn van de ANWB, reisartikelen etc. ANWB-diensten, zoals het 
verkopen van verzekeringen, worden niet door de medewerkers van de VVV-vestiging in 
Bergen centrum verleend, noch wordt het personeelsbestand uitgebreid met ANWB 
medewerkers. Van een ‘shop in a shop’-constructie of een agentschap is derhalve geen 
sprake. Van de twee medewerkers die in de vestiging in Bergen centrum tijdens 
openingsuren aanwezig zijn, wordt één medewerker door de gemeente betaald. De andere 
medewerker wordt betaald door de RVVV zelf, uit de verkoop van artikelen en souvenirs.

De RVVV verwacht met de verkoop van aanvullende ANWB-producten meer bezoekers te 
trekken en bovendien een meer constante bezoekersstroom naar de winkel te realiseren, in 
tijden dat het toeristisch gezien rustig is. Voor inwoners van Bergen die lid zijn van de ANWB
kan de verkoop van deze producten worden gezien als een extra service. Daarnaast kan de 
verkoop van deze artikelen de lokale economie stimuleren; winkelend publiek gaat over het 
algemeen niet naar maar één winkel.



Op de tekening in de bijlage is de nieuwe inrichting van de vestiging te zien. De RVVV is van 
plan de bestaande winkeloppervlakte te vergroten en 1/3 daarvan zal worden benut voor de 
verkoop van ANWB-producten. De aanwezigheid van de ANWB in de vestiging wordt 
kenbaar gemaakt door een klein logo op de deur en één vlag.

Momenteel is de vestiging in Bergen centrum als volgt ingedeeld:
Verdeling van het aantal m²
totale pand 61 m²
VVV 29,5 m² voor 

winkeldoeleinden
opslag, pantry, toilet, 
spreekkamer VVV

13,75 m²

werkplekken, loopruimten 17,75 m²

De nieuwe indeling wordt als volgt:
Verdeling van het aantal m²
totale pand 61 m²
ANWB 11 m²
VVV 20 m² 
opslag, pantry, toilet, 
spreekkamer VVV

13,75 m² 

werkplekken, loopruimten 16,25 m²

Bijlagen 
Plattegrond RVVV vestiging Bergen Centrum met intekening ANWB gedeelte;
Plattegrond RVVV vestiging Bergen Centrum, huidige situatie.






