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Kadernota Toerisme & Recreatie

Samenvatting:
De Kadernota Toerisme & Recreatie schetst de contouren van het toeristisch en recreatief product dat Den Helder
voor de korte en lange termijn wil bieden, geeft de daarbij horende beleidsuitgangspunten aan en doet voorstellen
voor de uitvoering van de kadernota.
De nota is tot stand gekomen in een proces van samenwerking met ondernemers(organisaties),
belangenorganisaties, deskundigen en overheden.
Na tervisielegging van de concept-nota zal deze opnieuw aan het College ter besluitvorming worden voorgelegd.
Concept besluit:
1. Kennis nemen van de concept-nota Toerisme & Recreatie
2. De concept-nota vrijgeven voor het inwinnen van zienswijzen (tervisielegging)
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1. Toelichting op het besluit
De concept-nota Toerisme & Recreatie beschrijft hoe de gemeente Den Helder er op toeristisch gebied voor
staat en vooral ook in welke richting zij zich wil ontwikkelen. De nota besteedt veel aandacht aan het eigen
karakter en de eigen identiteit van Den Helder, aan de sterke en zwakke kanten op toeristisch-recreatief gebied,
en aan de kansen om Den Helder als herkenbare toeristische bestemming op de kaart te zetten.
De rode draad in de nota wordt gevormd door drie toeristische profielen:
- Spannend Den Helder: Den Helder als sportieve outdoor- en (cultuur)historische bestemming;
- Waterstad Den Helder: Den Helder als aantrekkelijke watersportstad;
- Gezond Den Helder: Den Helder als natuurlijke en gezonde familiebadplaats.
De nota formuleert de beleidsuitgangspunten die nodig zijn om de drie toeristische profielen gestalte te geven.
De nota geeft geen uitvoeringsprogramma met concrete projecten, maar functioneert als inspiratiebron, als
toetsingskader voor toeristische initiatieven en geeft aan hoe de samenwerking met (externe) partijen kan
worden georganiseerd teneinde tot een (meerjaren) uitvoeringsprogramma te komen. De nota beschrijft de rol
van de gemeente, doet het voorstel om een Toeristisch Overlegplatform in te stellen en om met partijen een
convenant af te sluiten waarin wederzijdse (gemeente en externe partijen) prestatieafspraken worden gemaakt
en de inbreng van financiële middelen wordt vastgelegd.

2. Gevolgen
Financieel
Voor de uitvoering van de Kadernota Toerisme & Recreatie is er, naast de structureel op de begroting
voorkomende posten voor openluchtrecreatie en toerisme (o.a. bijdrage V W , Reddingsbrigade e.d.), voor 2008
een eenmalig bedrag van €20.000 beschikbaar (budget voor toeristische promotie dat in 2007 niet is besteed en
voor 2008 kan worden benut, hiervoor wordt bij de Jaarrekening 2007 een verzoek tot overheveling van dit
budget ingediend). Voor 2009 wordt eenmalig een bedrag van €30.000 gevraagd ten behoeve van het af te
sluiten toeristisch convenant met de toeristische partners. Nog bezien zal worden hoe vanaf 2010 door
herschikking van financiële middelen (via bijvoorbeeld de beleidsgestuurde contractfinanciering van de V W ) de
gemeentelijke bijdrage in het convenant kan worden gecontinueerd. Wellicht is een relatie mogelijk met de
prestatieafspraken die met de V W worden gemaakt in het kader van de beleidsgestuurde contractfinanciering
van de V W .
Het eenmalige benodigde budget voor 2009 zal worden ingebracht als voorstel voor nieuw financieel beleid bij
de voorbereidingen voor de Voorjaarsnota. Wanneer niet over dit bedrag kan worden beschikt kan er geen
uitvoering worden gegeven aan het afsluiten van het convenant.
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Personeel en ondernemingsraad
Bij de uitvoering van de Kadernota Toerisme & Recreatie is een belangrijke rol weggelegd voor de
beleidsmedewerker Toerisme & Recreatie binnen het team Beleidsontwikkeling van de afdeling RWO. De
afdelingsbrede betrokkenheid bij de uitvoering van het toeristisch beleid vindt plaats binnen de reguliere
begroting.
EU
n.v.t.
ICT
n.v.t.
Communicatief
Extern:
Hoe wordt de burger geïnformeerd?
In <&- Helders© Goufmif en op de gemeentelijke website wordt aangekondigd dat de concept-nota gedurende
een termijn van vier weken ter inzage wordt gelegd.
Persbericht:
Ja
Intern:
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Raad wordt geïnformeerd door middel van:
- B&W-notulen
Personeel wordt geïnformeerd door middel van:
- Aorta

3. Verdere procedure
Gedurende de termijn van tervisielegging zal de concept-nota worden besproken in de raadscommissie BenM.
Vervolgens zal de concept-nota nogmaals aan het College worden aangeboden ter vaststelling. Hierbij zal
worden aangegeven wat er met de opmerkingen van de commissie en met de ingewonnen zienswijzen is
gedaan en of dit tot wijzigingen in de concept-nota heeft geleid. Wat betreft de zienswijzen zal een Nota van
Beantwoording worden gemaakt.
Na vaststelling van de concept-nota door B&W zal deze worden doorgeleid naar de raadscommissie BenM ter
advisering. Vaststelling door de Raad wordt verwacht eind mei 2008.

4. Relatie met Strategische Visie
Met de Kadernota Toerisme & Recreatie wordt een belangrijke stap gezet in de uitvoering van de doelstellingen
van de Strategische Visie 2020. Eén van de doelstellingen is om de economische betekenis van toerisme en
recreatie voor Den Helder te vergroten en te komen tot professionalisering van de toeristische sector in Den
Helder. De kwaliteitsslag beoogt hogere bestedingen in deze economische peiler. Toerisme en recreatie richten
zich voor een groot deel op het Stadshart en Willemsoord, twee van de drie prioritaire gebieden uit het
Strategisch Plan 'Op Eigen Kracht'.

5. Wijze van totstandkoming
De nota is tot stand gekomen in een proces van samenwerking met ondernemers(organisaties),
belangenorganisaties, Zeestad B.V., Willemsoord B.V., deskundigen en overheden. Daarnaast zijn afdelingen
RWO, OWS, WIZ en SB direct betrokken geweest bij de opstelling van de nota.

6. Bijlagen
Concept-nota Toerisme & Recreatie
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