
 
 
Agendapunt  10 
Voorstelnummer  01-06 
Raadsvergadering 29 januari 2008 
Naam opsteller Thea Olivier 
Informatie op te vragen bij Thea Olivier 
Portefeuillehouders Jan Mesu 
 
Onderwerp: Toeristische Visie en Actieplan 2008-2013 Bergen-Egmond-Schoorl 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. Kennis te nemen van de Toeristische Visie en Actieplan 2008-2013; 
 2. De Stuurgroep Toerisme en Recreatie opdracht te geven om de acties 

integraal uit te werken, een prioritering aan te brengen en te toetsen op 
haalbaarheid; 

 3. In te stemmen met een verlenging van drie jaar voor de activiteiten van de 
Stuurgroep Toerisme en Recreatie in de periode 2008-2010 en de benodigde 
gelden hiervoor vrij te maken (€ 70.000,- per jaar) wat al is opgenomen in de 
meerjarenbegroting. 

 
 
Waar gaat dit voorstel over? 

Het Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie gemeente Bergen 2005-2008 loopt ten 
einde; daarom heeft de stuurgroep Toerisme en Recreatie een Toeristische  Visie en 
Actieplan 2008-2013 geschreven om haar activiteiten met behoud van het jaarlijks budget 
ad € 70.000 met drie jaar te verlengen. 
 
Historische achtergrond  
Vanaf juni 2005 is de stuurgroep Toerisme en Recreatief actief. Deze stuurgroep bestaat uit  
vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland, Recron, Fobes, Kamer van 
Koophandel, VVV, Stichting Promotie Bergen aan Zee, Vereniging Egmond aan Zee.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) heeft de stuurgroep jaarlijks 
een bedrag van € 70.000 te besteden voor het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma 
T&R. 
De stuurgroep heeft de afgelopen drie jaar geëvalueerd en heeft deze evaluatie opgenomen 
in de Toeristische Visie en Actieplan 2008-2013. 
Op grond van deze Toeristische Visie opteert de stuurgroep voor nog eens drie jaar om de 
opgestarte activiteiten verder uit te voeren en nieuwe activiteiten te ontwikkelen.  
 
Wat is afgelopen periode bereikt? 
De volgende activiteiten zijn ontwikkeld/uitgevoerd: 

 Informatie-uitwisseling en gemeenschappelijk optreden 
 Ondernemersborrel, elke 2e dinsdag van de maand (m.u.v. de 

zomermaanden) 
 E-mailnieuwsbrief, verschijningsfrequentie 10x per jaar 
 Presentaties (informatie-overdracht) tijdens de ondernemersborrel 

 Internetportal; de basis is in 2006 gelegd, de verdere uitwerking en professionalisering, 
zoals het opzetten van de Stichting Bergen Marketing, vond in 2007 plaats 

 Accommodatieplattegrond 
 Evenementenkalender, die in drie edities verschenen is (voorseizoen, 

hoogseizoen,  

    1
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           naseizoen) 
 Evenementenaffiche, met verwijzing naar de evenementenkalender 
 Onderzoeksrapport “De economische betekenis van toerisme in de 

gemeente Bergen” 
 Strandkaart. 

 
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de informatie in de Toeristische Visie en 
Actieplan 2008-2013. 
 
 
Benoem het kader waarbinnen gewerkt wordt (relatie met eerder besluit, andere activiteiten, 
wettelijke en beleidsmatige kaders, programmabegroting, resultaten van de 
voorbereidingsfase). 
Relatie met eerdere besluiten: 

 Op 28 juni 2005 heeft de raad ingestemd met het Uitvoeringsprogramma Toerisme 
en Recreatie gemeente Bergen NH 2005-2008 met de daarbij horende financiering 
op voorwaarde dat de gemeenteraad in januari of februari 2006 in kan stemmen met 
de evaluatie.  

 Op 31 januari 2006 heeft de raad ingestemd met de evaluatie van het 
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2005 en de reservering van een 
jaarlijkse bijdrage van € 70.000 voor de jaren 2006 en 2007. 

 Op 1 februari 2007 heeft de Stuurgroep Toerisme en Recreatie de evaluatie over het 
jaar 2006 vastgesteld. 

 
Relatie met programmabegroting: 
In hoofdstuk 5 Economie van de programmabegroting staat dat de gemeente streeft naar 
een gezonde economische ontwikkeling in het belang van de inwoners en ondernemers van 
Bergen en dat het hiervoor van belang is om een goed evenwicht te vinden tussen wonen, 
werken en recreëren Toerisme wordt gezien als een van de speerpunten van het 
gemeentelijk beleid. De gemeenteraad heeft aangegeven behoefte te hebben aan concrete 
toeristische projecten waarmee meer toeristen naar de gemeente worden getrokken. Om 
hieraan gevolg te geven is het Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie gemeente 
Bergen NH 2005-2008 opgesteld dat de raad op 28 juni 2005 heeft goedgekeurd. 
 
Relatie met hoofdlijnenprogramma  
Hoofdlijn 8 Toerisme geeft aan dat toerisme en recreatie van groot belang zijn voor de 
inwoners en ondernemingen in onze gemeente. Ingezet wordt op uitvoering van de 
bestuursopdracht die de raad op 28 juni 2005 heeft vastgesteld. 
 

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

Wat gaan we daarvoor doen (geen financiën of middelen noemen) 
De stuurgroep richt zich met haar Visie en Actieplan Toerisme en Recreatie 2008-2013 op 
de omgeving (natuur, strand, kunst, cultuur en historie), accommodaties, evenementen, 
mobiliteit, communicatie, kwaliteit en veiligheid. De acties uit het actieplan vragen om een 
verdere integrale uitwerking zodat er kan worden getoetst op de haalbaarheid ervan. De 
taken voor de Stuurgroep moeten passen binnen het beschikbare budget en de eventueel 
door de Stuurgroep gegenereerde gelden uit het bedrijfsleven. 
 
Wat is het beoogde (eventueel maatschappelijk) effect/resultaat 
Voor de periode 2008-2013 stelt de stuurgroep zich de volgende doelen: 
-    Minimaal behoud van de huidige omvang van het aantal overnachtingsmogelijkheden. 
-  Een toename van de toeristische bestedingen en dus de werkgelegenheid, t.w. 
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o 10 % groei in toeristische banen van 1.1001 in 2006  naar 1.210 banen in 2013 
o toename met 10% van de toeristische bestedingen van Euro 113 miljoen2 in 

2006 naar Euro 124 miljoen in 2013. 
- Groei voornamelijk te realiseren in voor- en najaar (seizoensverlenging). 
-  Een duidelijker en herkenbaarder merk maken ( branding) van toeristisch Bergen. 
-  Meer economisch rendement uit evenementen. 
-  Een attractievere openbare ruimte. 
-  Een upgrade van de bestaande accommodaties. 
-  Ruimte voor innovatieve, toeristische ontwikkelingen. 
 
Hoe en wanneer kan worden vastgesteld dat het effect/resultaat bereikt is? 
De stuurgroep zal jaarlijks aan de raad rapporteren over de resultaten van het actieplan. In 
2010 kan aan de hand van het aantal overnachtingen worden aangetoond of er sprake is 
van een toename van het toerisme. 
  

Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Het Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie gemeente Bergen NH 2005-2008 loopt 
eind december 2008 af. Veel activiteiten zijn de afgelopen drie jaar in gang gezet. De 
stuurgroep wil graag deze activiteiten nog eens drie jaar voortzetten en heeft daarom een 
Visie en Actieplan 2008-2013 geschreven.  
Na behandeling door het college zal het voorstel om de activiteiten van de stuurgroep te 
verlengen met drie jaar worden voorgelegd aan de gemeenteraad (raadsbevoegdheid). 
 

Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 In de stuurgroep hebben Jan Mesu (portefeuillehouder) en Thea Olivier 
(beleidsmedewerker Toerisme) zitting. Zij hebben binnen de stuurgroep een adviserende 
rol. Daarnaast zijn Koninklijke Horeca Nederland, Kamer van Koophandel, VVV, Recron, 
FOBES, Stichting Promotie Bergen aan Zee, Egmond aan Zee.info en Strandvereniging 
BES vertegenwoordigd in de stuurgroep.  
De acties, zoals genoemd in de visie en actieplan van de stuurgroep, worden integraal met 
de betrokken beleidsvelden besproken en getoetst op haalbaarheid, zowel financieel als 
capacitair. 
 
Hoe leeft dit onderwerp in de samenleving. Wie zijn er verder bij betrokken? 
De uitwerking van de plannen van de stuurgroep zal het toerisme binnen de gemeente 
Bergen bevorderen; hiervan zullen zowel de ondernemers als de inwoners kunnen 
profiteren.  

 

Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Welke andere (politiek-bestuurlijke) keuzes zijn overwogen. 
Om betrokkenheid van ondernemers te stimuleren is het noodzakelijk een soort van 
platform op te richten. Dit heeft geresulteerd in de stuurgroep Toerisme en Recreatie waarin 
verschillende toeristische branches vertegenwoordigd zijn. Om de stuurgroep te faciliteren 
is er jaarlijks een bedrag van € 70.000 uitgetrokken in de periode 2005-2008. 
 
Een andere mogelijkheid is om uitvoeringsgerichte projecten als gemeente zelf te doen; dit 
zou ten koste van de beleidscapaciteit gaan. Verder zou er geen schakel meer zijn tussen 
het toeristisch bedrijfsleven en de gemeente; nu is deze rol weggelegd voor een extern 
projectleider.  
Daarom is er veel te zeggen voor het in stand houden van de stuurgroep. Over drie jaar 
moet duidelijk zijn of de stuurgroep zonder financiële steun kan blijven voortbestaan.  
 

                                                 
1 Rapport “De economische betekenis van het toerisme in de Gemeente Bergen”, Amsterdam Leisure Consultancy, 
28 oktober 2006 
2 Idem 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
Na goedkeuring door de raad kan het actieplan met ingang van 1 januari 2008 worden 
uitgewerkt. De evaluatie over het jaar 2007 inclusief financiële verantwoording zal in de 
gemeenteraad van februari 2008 worden behandeld. Het actieplan loopt door tot 2013. 
Jaarlijks zal de Stuurgroep rapporteren aan de raad. 
 
Hoe vindt de uitvoering plaats? 
Eerst zal een integrale afweging plaatsvinden tussen de gemeente en de acties zoals 
verwoord in de Toeristische Visie en Actieplan 2008-2013. De genoemde acties worden 
nader uitgewerkt met de betrokken beleidsvelden. De acties worden vervolgens getoetst op 
haalbaarheid, zowel financieel als capacitair. Tenslotte zal op basis van deze informatie een 
prioritering worden aangebracht. Het streven is om deze uitwerkingen voor 1 mei 2008 
gereed te hebben, zodat deze indien nodig kunnen worden meegenomen bij de 
behandeling van de perspectiefnota eind juni 2008. Voor financiële dekking kan ook een 
beroep worden gedaan op het Toerismefonds. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Om een verklaring van geen bezwaar bij de Provincie aan te vragen dienen de volgende 
aspecten gemotiveerd te worden: 
Onvoorzien  n.v.t. 
Onuitstelbaar  n.v.t. 
Onoverkomelijk  n.v.t. 
 
Welk bedrag is er met het voorstel gemoeid en hoe is dit gedekt. 
De stuurgroep verlengen met drie jaar betekent een jaarlijks budget van € 70.000. 
In de meerjarenbegroting is een bedrag van € 70.000 opgenomen onder het product 
Toerisme en Recreatie (FLC 6.560.21.00 / ECL 343.96). 
 
De uitwerking van de acties van de stuurgroep valt onder hoofdstuk 5 Economie in de 
programmabegroting. 
 
Er zijn geen risico’s verbonden aan het te nemen besluit. Jaarlijks stelt de stuurgroep een 
programma op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden van de stuurgroep. Na 
afloop van elk jaar zal worden gerapporteerd aan het college en de raad. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Wat zijn de doorslaggevende argumenten om deze keuze te maken? 
De Stuurgroep Toerisme en Recreatie is een belangrijke gesprekspartner voor de 
gemeente. De inbreng van de Stuurgroep is ook van belang bij het aanwenden van gelden 
uit het toekomstige Toerismefonds; samen met de branche kunnen uitvoeringsgerichte 
projecten worden besproken die uit dit fonds worden betaald. 

 
 
Bijlage: 
Toeristische Visie en Actieplan 2008-2013 Bergen-Egmond-Schoorl 
 
 
 
Bergen, 18 december 2007 
 
College van Bergen 
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R. Groninger,     mr. A. Ph. Hertog, 
Secretaris      burgemeester 

 


	Historische achtergrond 
	Relatie met hoofdlijnenprogramma 

