
 

 
Agendapunt : 
Voorstelnummer :           

12. 
02-009 

Raadsvergadering : 7 februari 2013 
Naam opsteller : Linda (de) Groot 
Informatie op te vragen bij : Linda (de) Groot 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
 
Onderwerp: VVV beleid 2013 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunten:   

1. voor 2013 een subsidiebedrag van € 142.188 toe te kennen aan de VVV voor het 
verzorgen van de toeristische informatievoorziening; 

2. € 11.000 beschikbaar te stellen voor het actieplan dat in 2013 door de VVV wordt 
uitgevoerd; 

3. om voor de benodigde dekking een onttrekking te doen uit de reserve 
Toerismefonds van € 57.045; 

4. bijgevoegde begrotingswijziging goed te keuren; 
5. 2013 te gebruiken om inzage te krijgen in andere mogelijkheden en instanties 

naast de VVV om de toeristische informatievoorziening en promotie van de 
gemeente te verzorgen. 

 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit voorstel gaat over de invulling van de dienstverlening door de regio VVV Hart van Noord-
Holland voor gemeente Bergen in 2013.  
 
Vestigingen en agentschap 
Momenteel heeft de VVV drie informatiepunten in onze gemeente: een agentschap in het 
bezoekerscentrum Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer en vestigingen in Egmond aan Zee en 
de kern Bergen.  
 
Egmond 
Tot op heden verhuurde de VVV het pand aan de Voorstraat in Egmond aan Zee deels onder aan 
Noordzeewind1, die hier een relatief hoge bijdrage (€ 60.000) voor aan de VVV betaalde. Echter 
maakt Noordzeewind vanaf 1 januari 2013 geen gebruik meer van het pand, waardoor de bijdrage 
vervalt.  
 
De VVV huurt het pand aan de Voorstraat van de gemeente en kan de huur niet alleen opbrengen. 
Daarom heeft de VVV per brief laten weten de huurovereenkomst van het pand per eind 2012 op 
te willen zeggen2. Het huurcontract loopt tot eind 2014 tenzij het college akkoord gaat met 
voortijdige opzegging van dit contract. Gezien de huidige vastgoedmarkt, is totaal onvoorspelbaar 
wanneer het pand wordt verkocht. Daarbij bemoeilijkt de bestemming ‘openbaar’ een eventuele 
eigendomsoverdracht. Het is mogelijk het VVV-kantoor op de huidige locatie voor een jaar voort te 

1 een samenwerkingsverband tussen energiebedrijf Nuon en energiebedrijf Shell. NoordzeeWind is speciaal voor de 
ontwikkeling, bouw en beheer van het Offshore Windpark Egmond aan Zee opgezet. 
2 Zie bijlage voor de brief van de VVV omtrent de huuropzegging van het pand aan de Voorstraat 
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zetten, wanneer de gemeente de gederfde huurkosten (€ 20.000) voor haar rekening neemt. De 
VVV betaalt dan slechts de gebruikerslasten voor het pand over 2013.    
    
 
Andere mogelijkheden voor een VVV-informatiepunt in Egmond vormen het agentschap of de shop 
in shop-formule. Bij een agentschap wordt er een hoek met VVV-informatie ingericht bij een 
ondernemer en verstrekt het personeel van de ondernemer (opgeleid door de VVV), informatie aan 
de bezoekers. Bij een shop in shop wordt er een informatiehoek met een balie ingericht en is een 
VVV-medewerker op met de gemeente overeengekomen openingstijden aanwezig om de 
bezoekers van informatie te voorzien. Wanneer deze medewerker niet aanwezig is, informeert het 
personeel van de ondernemer de bezoeker.  
 
De kosten van deze drie mogelijkheden zijn als volgt: 
Egmond Kosten 
shop in shop € 81.295* 
vestiging Voorstraat € 77.384** 
agentschap bij ondernemer € 38.350* 
*  = inclusief € 20.000 gederfde huurinkomsten pand Voorstraat 
** = inclusief € 20.000 extra subsidie in verband met huurkosten pand Voorstraat 
 
 
Bergen 
Sinds maart 2011 verkoopt de VVV in Bergen ANWB-artikelen. Hiermee verwachtte de VVV meer 
bezoekers te trekken en bovendien een meer constante bezoekersstroom naar de winkel te 
realiseren, in tijden dat het toeristisch gezien rustig is. Uit de bezoekersaantallen van voor en na 
de toevoeging van ANWB-artikelen aan het assortiment kan echter worden geconcludeerd dat dit 
niet het geval is3.  
 
De overeenkomst die de VVV met de ANWB heeft is onder andere gebaseerd op openingstijden. 
De kosten van de vestiging in Bergen met en zonder verkoop van ANWB-artikelen (dus ruimere of 
beperktere openingstijden) zijn als volgt: 
Bergen 
VVV vestiging Bergen Plein  
(beperkte openingstijden) 

€ 53.454 

VVV/ANWB in Bergen Plein 
(ruimere openingstijden) 

€ 75.933 

 
Zie de bijlage voor een gespecificeerde opgave van de openingstijden van de vestiging in Bergen. 
 
Schoorl 
Het agentschap in bezoekerscentrum Schoorlse Duinen genereert voor Staatsbosbeheer extra 
bezoekers en het bezoekerscentrum trekt veel mensen, wat het een zeer geschikte locatie voor 
een VVV-agentschap maakt. Daarom wordt deze in 2013 voortgezet in de huidige vorm. Uit een 
recente enquête van de VVV onder bezoekers van het centrum blijkt dat zij het agentschap als 
positief ervaren4. De kosten voor het agentschap bedragen: 

3 Aantal klanten Bergen 
Jan-nov 2009    101946 
Jan-nov 2010      95514 
Jan-nov 2011    101376 
Jan-nov 2012       94220 
De ANWB-artikelen worden voornamelijk aan toeristen verkocht, die in eerste instantie voor de toeristische 
informatie komen. Bovendien bevindt zich een ANWB-winkel in de Noorder Arcade in Alkmaar. 
4 Zie bijlage 
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Schoorl 
Agentschap in Schoorlse Duinen € 10.350 
 
Toekomst en advies 

- Egmond 
Het uitgangspunt voor Egmond is een VVV-informatiepunt te handhaven in deze kern. Indien de 
drie reeds beschreven mogelijkheden worden vergeleken, wordt duidelijk dat het inrichten van een 
shop in shop duurder is dan het voortzetten van de huidige vestiging en bovendien heeft het traject 
om te komen tot een shop in shop heel wat voeten in de aarde. Voor het realiseren van een shop 
in shop moet in samenwerking met ondernemers worden gezocht naar een mogelijke locatie en er 
moeten kosten worden gemaakt voor de inrichting, terwijl dit misschien maar voor één jaar is. Er 
wordt namelijk geadviseerd het jaar 2013 te gebruiken om te onderzoeken welke andere partijen 
mogelijk de toeristische informatievoorziening voor de gemeente op zich kunnen nemen. Het 
voortzetten van het pand aan de Voorstraat heeft daarom de voorkeur boven het realiseren van 
een shop in shop.  
 
Wanneer daarna het voortzetten van de vestiging aan de Voorstraat wordt vergeleken met het 
realiseren van een agentschap, wordt wederom de voorkeur gegeven aan het voortzetten van de 
huidige vestiging. Het verschil in kosten tussen het voortzetten van de huidige vestiging en het 
realiseren van een agentschap bij een ondernemer bedraagt € 39.000. In een toeristische 
badplaats als Egmond is het echter van belang een volwaardig informatiepunt te hebben in tijden 
van toeristische drukte, wat dit extra bedrag rechtvaardigt. De volwaardige VVV-vestiging aan de 
Voorstraat is bovendien bekend bij de herhaalbezoeker en de bebording hoeft niet te worden 
aangepast. Bij een agentschap is er geen VVV-medewerker aanwezig, waardoor het personeel 
van de ondernemer waar het agentschap is ondergebracht het in de zomermaanden heel druk zal 
hebben met het informeren van de bezoekers, naast hun eigen werkzaamheden. Dit komt de 
informatievoorziening naar de bezoeker niet ten goede. Bovendien is het de vraag of een 
ondernemer genegen is een agentschap in te richten, wanneer dit mogelijk slechts voor één jaar 
is. 
 
Gebaseerd op bovenstaande is het advies om de vestiging aan de Voorstraat in 2013 voort te 
zetten. Op advies van de VVV is de vestiging open in de maanden april tot en met oktober. Deze 
keuze is gebaseerd op bezoekersaantallen. De vestiging trekt in deze maanden namelijk een groot 
aantal (80.000) bezoekers, de rest van het jaar amper.  
 
Indien wordt besloten de VVV in 2013 op de huidige locatie voort te zetten, wordt deze locatie 
tegelijkertijd door ons in de markt gezet, waarbij deze beschikbaar kan komen na eind oktober 
2013. Dit houdt in dat de VVV instemt met de mogelijkheid voor bezichtiging door mogelijke 
huurders/kopers, het feit dat er een ‘verkoop’-bord wordt geplaatst en indien een koper wordt 
gevonden, de VVV het pand na oktober moet verlaten. Bovendien voorkomt de aanwezigheid van 
de VVV leegstand van het pand in de periode van april tot en met oktober.  
 
 

- Bergen 
De overeenkomst die de VVV met de ANWB heeft is onder andere gebaseerd op openingstijden.   
Omdat reeds via internet en bij ondernemers veel toeristische informatie te vinden is, is de 
noodzaak voor ruimere openingstijden minder aanwezig. Het hanteren van ruimere openingstijden 
betekent een investering van ruim € 22.000 extra, vergeleken met beperktere openingstijden. Dit 
bedrag kan binnen het budget voor recreatie en toerisme op andere manieren worden besteed. De 
extra kosten die voor de VVV worden gemaakt om de vestiging in Egmond op de huidige locatie te 
behouden, zorgen reeds voor een grote investering vanuit het recreatie en toerismebudget.  
Er wordt daarom geadviseerd de VVV vestiging in Bergen centrum in 2013 voort te zetten met 
beperktere openingstijden. 
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- Schoorl 

Het agentschap in bezoekerscentrum Schoorlse Duinen wordt op de huidige wijze in 2013 
voortgezet.  
Subsidie 2013 
De aan de VVV verstrekte subsidie heeft betrekking op de openingstijden en de daaruit 
voortkomende personeelskosten, het verzamelen en invoeren van toeristische informatie, de 
kosten voor het agentschap en de activiteiten rondom de website en de informatievoorziening naar 
onze bezoeker en toerist. Uitgaande van een VVV-vestiging aan de Voorstraat, een vestiging 
zonder ANWB in het centrum van Bergen en een agentschap in het bezoekerscentrum Schoorlse 
Duinen, bedraagt de subsidie voor 2013 € 142.188: 
 
Informatiepunt Kosten 
Vestiging Bergen Plein €  53.454 
Vestiging Egmond Voorstraat €  77.384* 
Agentschap Schoorlse Duinen €  10.350 
Kosten gebruik landelijke database €    1.000 
Totaal € 142.188 
* = inclusief € 20.000 extra subsidie in verband met huurkosten pand Voorstraat 
 
Actieplan 
Naast de subsidie ontving de VVV in 2011 en 2012 ook € 30.000 voor het uitvoeren van het 
actieplan. Het actieplan omvat promotiecampagnes voor de gemeente en projecten die bijdragen 
aan het ontwikkelen van bijvoorbeeld digitale wandelingen en advertenties in verschillende bladen. 
Voor 2013 wil de gemeente dat de VVV door middel van het actieplan de regionale samenwerking, 
de digitale informatievoorziening en de ontwikkeling van promotie op en via nieuwe media een 
nieuwe impuls geeft.  
 
In 2012 is € 9.000 op het actieplan niet uitgegeven. Het advies is daarom uit te gaan van een 
bedrag van € 20.000 voor het actieplan van 2013, waarbij de € 9.000 van 2012 in 2013 worden 
ingezet. Dit houdt in dat voor het actieplan van 2013 nog € 11.000 benodigd is.   
 
 
Informatievoorziening 2014 en verder 
Zoals aangegeven wordt geadviseerd het jaar 2013 te gebruiken om zich te oriënteren op andere 
partijen die mogelijk de toeristische informatievoorziening voor de gemeente op zich kunnen 
nemen. De gevestigde naam van de VVV zorgt weliswaar voor herkenning en vertrouwen bij 
bezoekers en toeristen, maar tevens zorgt de monopoliepositie van de VVV voor een afhankelijke 
positie van de gemeente. Mogelijke andere partijen, al dan niet in combinatie met de VVV, zouden 
wellicht de informatievoorziening voor hun rekening kunnen nemen. Een opzet voor dit onderzoek 
is opgenomen in de bijlagen. Lokale ondernemers zouden bijvoorbeeld een grote(re) rol kunnen 
spelen in de promotie van de gemeente en tevens moet worden onderzocht of er meer gebruik kan 
worden gemaakt van digitale media of het ontsluiten van informatie via wifi. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Als de raad "ja" zegt besluit hij: 

- voor 2013 een subsidiebedrag van € 142.188 toe te kennen aan de VVV voor het 
verzorgen van de toeristische informatievoorziening; 

- € 11.000 beschikbaar te stellen voor het actieplan dat in 2013 door de VVV wordt 
uitgevoerd; 

- 2013 te gebruiken om inzage te krijgen in andere mogelijkheden en instanties naast de 
VVV om de toeristische informatievoorziening en promotie van de gemeente te verzorgen. 

-  
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3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
raadsbevoegdheid 
 
 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

- inwoners van de gemeente 
- VVV hart van Noord-Holland en haar medewerkers 
- bezoekers en toeristen 
 

a. Burgerparticipatie    
-  
 
b. Externe communicatie  zie communicatieplan in de bijlage 
 
 
c. Extern overleg gevoerd met      
- de heer M. Serlier, directeur regio VVV Hart van Noord-Holland  
- mevrouw S. Deen, zakelijk manager VVV Hart van Noord-Holland 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Bij de gemeente zijn momenteel geen andere partijen bekend die de promotie van de gemeente op 
zich kunnen nemen zoals de VVV dat doet. Er zijn op dit moment geen andere mogelijkheden om 
het doel te bereiken. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Indien uw raad instemt met het besluit wordt in 2013 de toeristische informatievoorziening door de 
VVV gerealiseerd, zoals in dit voorstel beschreven. Daarnaast wordt uw raad in het derde kwartaal 
van 2013 geïnformeerd over de mogelijkheden voor en invulling van de toeristische 
informatievoorziening voor 2014 en verder. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Hierna volgt een overzicht van de gevraagde middelen en de benodigde dekking: 
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Overzicht middelen

(1) Gevraagd: Bergen 53.454
Egmond *) 77.384
Schoorl 10.350
Landelijke database 1.000
Totale subsidie 142.188
Actieplan 11.000

Totaal gevraagd 153.188

(2) Begroot Toerisme en recreatie (65602100)
Subsidie (ECL 42101) 78.747
Overige diensten (ECL 34396) 17.396

Totaal begroot 96.143

(3) Extra dekking Toerismefonds (79803316)
Onttrekking 57.045

*) is inclusief de huur (20.000)  
 
Aan uw raad wordt voorgesteld voor 2013 een bedrag van € 142.188 als subsidie aan de VVV 
toe te kennen voor de toeristische informatievoorziening. (De bezuiniging van 5% op deze 
subsidie is niet mogelijk als wordt besloten de vestiging in Egmond voort te zetten, zonder de 
bijdrage van Noordzeewind5).  
 
Daarnaast wordt aan uw raad goedkeuring gevraagd om € 11.000 te betalen voor het actieplan 
dat in 2013 door de VVV wordt uitgevoerd. Het totale bedrag voor het actieplan bedraagt  
€ 20.000, echter is in 2012 € 9.000 niet uitgegeven op het actieplan. Dit bedrag kan op het 
bedrag voor 2013 in mindering worden gebracht.  

Er is reeds een bedrag van € 96.143 in de begroting opgenomen. Als dekking voor het 
resterende bedrag van € 57.045 wordt voorgesteld om dit te onttrekken uit de reserve 
Toerismefonds. Voor 2013 is na deze onttrekking nog € 96.000 beschikbaar voor andere 
bestemmingen.  

Er zijn geen externe subsidiebronnen.  
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Door de dienstverlening van de VVV zoals in dit advies beschreven, is de toeristische 
informatievoorziening in 2013 verzekerd. Het jaar 2013 wordt gebruikt om onderzoek te doen naar 
andere mogelijke partijen en invullingen voor de informatievoorziening van de gemeente, zodat in 
het derde kwartaal van 2013 meer duidelijkheid is over de mogelijkheden voor en de invulling van 
de informatievoorziening voor 2014 en verder. 
 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage   I brief regio VVV Hart van Noord-Holland over opzegging huur pand Egmond 
Bijlage  II beperkte en ruime openingstijden vestiging Bergen centrum 
Bijlage III enquête agentschap Schoorlse Duinen 
Bijlage IV opzet onderzoek toeristische informatievoorziening 2014 en verder 

5 Met de bijdrage van Noordzeewind kostte de vestiging in Egmond de gemeente slechts € 2.600 per jaar 
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Bijlage V communicatieplan 
Bijlage VI begrotingswijziging 
 
 
 
 
Bergen, 18 december 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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