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Raadsvergadering    Raad 
Commissie  Ruimte en beheer 

 Bestuurlijke zaken 
 Maatschappelijke zaken 

Datum 28 augustus 2007 
Onderwerp Stimuleren innovatief ondernemen Toerisme & Recreatie 
Voorgenomen besluit 1. de nota strandbeleid in november 2007 vaststellen; 

2. in de nota strandbeleid specifiek aandacht besteden aan 
het stimuleren en mogelijk maken van Innovatief 
ondernemen op het terrein van Toerisme en Recreatie. 

Inhoud Een ondernemer heeft aan het college gevraagd om dit 
seizoen bij wijze van experiment op het strand in Bergen 
een Spa & Wellness Center te starten. Dit Center bestaat uit 
een mobiele douchegelegenheid (drie binnendouches en 
twee buitendouches) en een lichaamsverzorgingcabine 
voorzien van duurzame toepassingen zoals zonne-energie 
en milieuvriendelijke afwatering. Dit initiatief is ondersteund 
door het ontwikkelingsbedrijf NHN, NORT en een cosmetica 
merk. De ondernemer wil dit experiment starten in  Bergen 
en op basis van zijn ervaringen het concept langs de gehele 
Noordzeekust gaan uitzetten.  
Hoewel Bergen hiermee een landelijke primeur in de schoot 
geworpen kreeg en zo het belang van toerisme en recreatie 
voor onze gemeente had kunnen benadrukken heeft het 
college het verzoek afgewezen. Een verzoek voor het 
houden van een experiment met een mobiele 
strandbibliotheek is wel door het college gehonoreerd. 
 
De VVD fractie betreurt de gemaakte keuze, want waarom is 
niet voor beide gekozen? Ook wil de VVD fractie voor nu en 
in de toekomst meer inzicht krijgen in de door het college ter 
zake gemaakte c.q. te maken afwegingen.  
De reden hiervan is dat toerisme en recreatie van groot 
belang zijn voor onze gemeentelijke en regionale economie. 
Met een experiment zoals het Beach Spa Wellness Center 
beschikt Bergen als eerste kustgemeente over een concept 
waarmee uitstekend PR richting verblijfsgasten en 
ondernemers mogelijk is. Bovendien profileert Bergen zich 
als innovatieve gemeente op het terrein van toerisme en 
recreatie. Wie kan hier tegen zijn? 
 
Redenen waarom de VVD fractie nu nadrukkelijk vraagt om 
in de nota strandbeleid: 
- ruimte te creëren voor innovatieve en creatieve 
  ondernemers die de toeristische sector in het algemeen en 
  onze gemeente in het bijzonder op de kaart zetten; 
 



- specifiek aandacht te besteden aan het stimuleren en 
  mogelijk maken van innovatief ondernemen. 
Daarnaast adviseert de VVD fractie nadrukkelijk om de nota 
strandbeleid in de raad van oktober ter vaststelling aan te 
bieden zodat: 
- voor zowel raad als ondernemers concreet uitzicht 

bestaat op het verschijnen van de nota strandbeleid; 
- er voldoende tijd resteert voor het college voor de 

verdere uitwerking van het beleid; 
- er voldoende tijd resteert voor geïnteresseerden om tijdig 

aanvragen in te dienen vóór aanvang van het 
badseizoen in 2008. 

Relatie met  
 
 

Er is een relatie met hetgeen in het Hoofdlijnenakkoord is 
afgesproken namelijk het economisch versterken van het 
cluster toerisme en recreatie. 

Achterliggende documenten Rapport Leisure Group: Toerisme & Recreatie Bergen  
 
Ingediend door/namens 

 

 
 
Drs. C. Roem, fractievoorzitter 
 

 



De raad van de gemeente Bergen; 

Gelet op artikel 147a, lid 1 Gemeentewet; 
 
Gezien de eerder aan het college gegeven opdracht om te komen met strandbeleid; 
 
Gelezen het initiatiefvoorstel “ruimte voor innovatieve ondernemers” van de fractie van de 
VVD van 28 augustus 2007; 
 
besluit: 
 
I. de nota strandbeleid in november 2007 vast te stellen; 
II. dat het stimuleren en mogelijk maken van innovatief ondernemen op het gebied 

Toerisme en Recreatie onderdeel uitmaakt van het strandbeleid;  
III. de nota strandbeleid zo wordt uitgewerkt dat aanvragen voor experimenten zoals 

bijvoorbeeld het Beach Spa & Wellness hieraan getoetst worden vóór aanvang van 
het badseizoen 2008. 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 
De raad van de gemeente Bergen op 28 augustus 2007 
 
 
de griffier,                                de voorzitter, 
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