
 

Agendapunt : 13. 
Voorstelnummer : 12-076 
Raadsvergadering : 10 december 2015 
Naam opsteller : Linda de Groot 
Informatie op te vragen bij : Linda (de) Groot 
Portefeuillehouder(s) : Odile Rasch 
Zaaknummer : BB15.00704 
Registratienummer : RAAD150123 
Raadsvoorstel
Onderwerp: regionale toeristische visie 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − de toeristisch-recreatieve visie regio Alkmaar 2025 vast te stellen 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit voorstel gaat over het vaststellen van de toeristisch recreatieve visie regio Alkmaar 2025. 
 
Toeristische samenwerking op het niveau van Noord-Holland Noord is noodzakelijk, het is 
voor regio Alkmaar van belang om het sectorale los te laten en tot een integrale benadering 
te komen. Alle gemeenten in regio Alkmaar onderkennen dat deze regio een belangrijke 
schakelfunctie kan vervullen tussen het niveau van individuele ondernemers en gemeenten 
aan de ene kant en Noord-Holland Noord aan de andere kant. Het visiedocument dat als 
bijlage bij dit advies is gevoegd kan worden gezien als een goede basis voor regionale 
toeristische samenwerking tussen gemeenten, toeristische ondernemers en organisaties. 
 
De DMO (destinatiemarketingorganisatie) Holland boven Amsterdam die begin oktober wordt 
gelanceerd en begin 2016 daadwerkelijk van start gaat, wordt de verbindende factor in de 
regiopromotie. Zij brengt promotiepartijen, gemeenten en ondernemers samen en draagt een 
regionale boodschap uit. De regionale toeristische visie kan worden gezien als de opmaat 
naar deze DMO. De visie geeft samenhang en sturing aan de activiteiten van regio Alkmaar 
en kan dienen als input voor de DMO. Om te kunnen reageren op bovenregionale 
ontwikkelingen (metropoolregio Amsterdam) en de gewenste regionale richting aan 
uitvoeringsorganisaties mee te kunnen geven, is een gezamenlijke visie vanuit regio Alkmaar 
noodzakelijk. Deze overkoepelende visie omarmt en versterkt lokale initiatieven en zet 
tegelijkertijd de regio als geheel op de kaart. Iedere regio brengt zijn eigen parels in in het 
bovenregionale geheel en vanuit dat niveau ontstaat een krachtig beeld van de hele regio, 
voor de eigen inwoners, de rest van Nederland en ook internationaal. 
 
Deze visie is op vier juni van dit jaar aan uw raadscommissie voorgelegd en aangehouden. 
De reden hiervoor was onder andere dat de visie niet smart genoeg werd gevonden. De 
opmerkingen van de commissie heeft de wethouder meegenomen naar het PORA waar is 
besloten een regionale avond voor raadsleden te organiseren om de visie uitgebreid te 
kunnen toelichten. Deze vond plaats op 2 september jl., waar veel raadsleden vanuit Bergen 
aanwezig waren. Het werd duidelijk dat deze visie de opmaat naar de DMO betekent en dat 
door middel van het actieplan voor de komende jaren regionaal specifieke onderwerpen die 
de raadsleden graag geagendeerd zien, kunnen worden opgepakt. Wanneer de raden met 
deze visie instemmen scharen zij zich achter het idee om op toeristisch gebied regionaal op 
te trekken om zo de aantrekkingskracht van de regio te vergroten.  
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Als de raad ‘ja’ zegt, onderschrijft hij daarmee het belang van regionale samenwerking voor 
de regionale promotie en de aantrekkingskracht voor de regio en Bergen waar het toerisme 
betreft en stelt hij de visie vast. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Bezoekers, inwoners, (recreatief) ondernemers en de gemeenten in regio Alkmaar. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten in regio Alkmaar: Heerhugwaard, Alkmaar, Bergen, 
Langedijk, Castricum, Heiloo en Uitgeest.  

 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Burgerparticipatie: ja 
Op bladzijde 19 van het actieplan is een lijst met stakeholders opgenomen die hebben 
meegewerkt aan de tot stand koming van de visie en ook in de uitvoering bijdragen.  
 
Externe communicatie: ja 
Wanneer alle raden de visie hebben vastgesteld wordt hierover een regionaal persbericht 
uitgebracht.  
 
Extern overleg gevoerd met: regiocollega's r&t 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Die zijn er niet. Samenwerking en een gezamenlijk standpunt zijn noodzakelijk om te kunnen 
reageren op bovenregionale ontwikkelingen (metropoolregio Amsterdam) en om de 
gewenste regionale richting aan uitvoeringsorganisaties mee te kunnen geven.  
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Wanneer de raad de visie vast stelt vormt deze input voor de DMO die in 2016 van start 
gaat.  
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7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er wordt vanuit iedere gemeente ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld vanuit r&t om de 
punten uit het actieplan te realiseren.  
 
Budgetten die bij de regiogemeenten beschikbaar zijn voor promotie en marketing worden 
(deels) gebruikt om de actiepunten te realiseren. Het gaat om al bestaande budgetten.  
 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Met dit overkoepelende visiedocument voor de regio is een belangrijke stap in samenwerking 
op toeristisch gebied gezet. Er is overeenstemming over gezamenlijke inzet op promotie en 
er wordt verder gekeken dan gemeentegrenzen, die de bezoeker toch niets zeggen. Om te 
kunnen reageren op bovenregionale ontwikkelingen (metropoolregio Amsterdam) en om de 
gewenste regionale richting aan uitvoeringsorganisaties mee te kunnen geven, is een 
gezamenlijk standpunt vanuit regio Alkmaar noodzakelijk.  
 
 
 
Bijlagen:  

- Toeristisch – recreatieve visie Regio Alkmaar 2025 
- Toeristisch recreatief actieplan 2015 

 
 
 
 
Bergen, 14 oktober 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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