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Vaststellen van de Nota Toerisme & Recreatie 

Inleiding en aanleiding 
In de Programmabegroting 2007-2010 is opgenomen het opstellen van een beleidsnota Toerisme&Recreatie. 
De behoefte aan integraal toeristisch-recreatief beleid komt voor uit de volgende overwegingen: 

Den Helder is een toeristische gemeente; 
Het ontbreekt thans aan een samenhangend beleid en een lange termijnperspectief op dit gebied; 
In de Strategische Visie zijn toerisme en recreatie aangewezen als sectoren die moeten bijdragen aan 
een duurzame economische ontwikkeling van Den Helder; 
Onbenutte kansen op het gebied van toerisme en recreatie vragen om gerichte actie. 

De nota is tot stand gekomen door vroegtijdige betrokkenheid en inbreng van ondernemers, 
belangenorganisaties, deskundigen en andere overheden. In een aantal bijeenkomsten is de aandacht met 
name gericht geweest op het definiëren van de gewenste eigen toeristische identiteit van Den Helder; een rode 
draad die leidend is voor toeristische programma's, projecten en promotie. Dit heeft geleid tot overeenstemming 
over drie toeristische profielen voor Den Helder waarmee Den Helder zich kan onderscheiden op de toeristische 
markt: Spannend Den Helder, Waterstad Den Helder en Gezond Den Helder. 
Daarnaast is met deze partijen veel aandacht besteed aan het doen van voorstellen ter verbetering van de 
samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie. 

Beoogd resultaat 
De nota geeft geen uitvoeringsprogramma met concrete projecten, maar functioneert als inspiratiebron, als 
kader voor toeristische initiatieven en geeft aan hoe de samenwerking met (externe) partijen kan worden 
georganiseerd teneinde tot een (meerjaren) uitvoeringsprogramma te komen. 

Met de nota wil de gemeente zowel toeristisch inhoudelijke doelstellingen als organisatorische doelstellingen 
bereiken. 
Inhoudelijk stelt de nota ten doel: 

1. Een toename van tenminste 5% van het aantal overnachtingen in Den Helder in de periode 2008-2012. 
2. Een toename van de toeristische bestedingen per persoon per dag van ten minste 15% in de periode 

2008-2012. 
3. Een toename van het aantal directe en indirecte banen in het toerisme met 10% in de periode 2008-

2012. 
Deze groei moet gerealiseerd worden door een gelijktijdige inzet op kwantiteit en kwaliteit van het aanbod, op 
seizoensverlenging en op marketing en promotie 

De nota vormt het vertrekpunt voor de organisatie van samenwerking tussen gemeente en marktpartijen en 
tussen marktpartijen onderling. Om dit mogelijk te maken is er bij de totstandkoming van de nota ten doel 
gesteld dat de nota: 

1. Gedragen moet worden door alle bij de voorbereiding en uitvoering van het toeristisch beleid betrokken 
partners. 

2. Duidelijkheid moet geven over de rol van de gemeente en de sector zelf. 
3. Voorstellen doet voor de overlegstructuur. 
4. Voorstellen doet voor commitment en financiering. 
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Kader 
Het kader waarbinnen het beleid voor toerisme en recreatie moet passen is de Strategische Visie 2020. 
Deze geeft als ambitie het maken van een kwaliteitsslag in toerisme en recreatie welke moet leiden tot hogere 
bestedingen in de sector. De kwaliteitsslag moet gemaakt worden op basis van de beleving van natuur, rust en 
zee enerzijds en het (maritiem) cultuur-historisch erfgoed anderzijds. 

Argumenten / alternatieven 
In de nota wordt bewust gekozen voor de verwezenlijking van drie toeristische profielen. Het alternatief is een 
keuze voor één (of twee) van deze profielen. Alleen door het gelijktijdig inzetten op de drie profielen wordt recht 
gedaan aan de kansen die Den Helder op toeristisch en recreatief gebied biedt. Met de profielen Spannend Den 
Helder en Waterstad Den Helder wordt een nieuwe dimensie toegevoegd (beleving, avontuur, cultuur, maritiem 
toerisme) aan het bestaande toeristische product dat met name bestaat uit voorzieningen voor het kusttoerisme. 
Uitsluitend inzetten op het profiel Gezond Den Helder, dat voortbouwt op het kusttoerisme, volstaat niet. 
Verbreding en innovatie van het toeristisch product komt zo onvoldoende tot stand. 

Financiële consequenties 
Voor de uitvoering van de Nota 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 is 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 VW) de gemeentelijke 
bijdrage in het convenant kan worden gecontinueerd. 

Juridische consequenties 
Geen 

Communicatie 
De nota is gemeentebreed tot stand gekomen. Vanaf de start van het proces zijn de afdelingen RWO, OWS, 
BCF en WIZ betrokken geweest en hebben deze deelgenomen aan een workshop. De nota is tot stand 
gekomen door vroegtijdige betrokkenheid en inbreng van diverse partijen, ondernemers, belangenorganisaties, 
deskundigen en andere overheden. Er is een klankbordgroep gevormd waarin deskundigen, 
belangenorganisaties en andere overheden vertegenwoordigd waren. Daarnaast heeft er een tweetal 
bijeenkomsten met ondernemers en ondernemersorganisaties plaats gevonden. 

De concept-nota heeft vier weken ter inzage gelegen en is te downloaden op de website van de gemeente. In 
die periode zijn er door 13 personen en instanties zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn behandeld in de bij 
dit advies behorende Nota van Beantwoording. De zienswijzen hebben op enkele punten tot aanpassing van de 
nota geleid. Welke punten dit betreft is in de Nota van Beantwoording aangegeven. 

De raadscommissie BenM heeft de concept-nota op 7 april besproken. De commissie heeft een positief oordeel 
over de nota maar heeft wel een aantal kantekeningen gemaakt. Bij het raadsvoorstel is een memo gevoegd 
waarin het College haar reactie geeft op de opmerkingen van de commissie. De opmerkingen van de 
commissie hebben tot enkele aanpassingen van de nota geleid. 

Aanpak / uitvoering 
In de nota wordt voorgesteld om een toeristisch overlegplatform te organiseren waarin gemeente en 
(toeristische) ondernemers samenwerken om te komen tot een meerjarenuitvoeringsprogramma. De partijen in 
het platform maken hierover afspraken in een toeristisch convenant waarin ook de financiële bijdragen van 
partijen worden geregeld. Na vaststelling van de Nota Toerisme & Recreatie zal de gemeente het initiatief 
nemen om het overlegplatform te organiseren. 

Den Helder, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

S. Hulman MSc , burgemeester 

H. Raasing , secretaris 
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