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Betreft: Programma Vitale Verblijfsrecreatie NHN
Aan de leden van de Gemeenteraad

Samenvatting

“De meest vitale verblijfsregio van Nederland in 2030”. Met deze ambitie uit de visie op verblijfsrecreatie voor
de Regio Noord-Holland Noord (2017) gaf de regio aan volop aan de slag te willen met de vitaliteit van de
verblijfsrecreatie. Een van de gemaakte afspraken was het opstellen van een gezamenlijk programma vitale
verblijfsrecreatie voor de regio Noord Holland Noord. Door het opstellen van een taskforce geven we invulling
aan een belangrijke afspraak uit de visie.
Het Programma draagt bij aan kwaliteitsverbetering van onze verblijfsrecreatie. Het borduurt voort op het
thans lopende traject “Revitalisering(sfonds) Verblijfsrecreatie” van De Kop Werkt!.
Het college van burgemeester & wethouders heeft besloten:
1.
het Programma Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland-Noord 2021-2025 vast te stellen.
Regionaal belang
Samenwerking NHN op dossier verblijfsrecreatie
In Regio Noord-Holland Noord (NHN) werken de drie regio’s, Alkmaar, West-Friesland en Kop van NoordHolland, samen op diverse onderwerpen, ondersteund door het Ontwikkelingsbedrijf. Een van die
onderwerpen is de verblijfsrecreatie. In deze nota gaat het om accommodaties zoals vakantieparken,
campings, jachthavens, mini-campings, hotels, pensions.
Probleemstelling: vitaliteit verblijfsrecreatie onder druk
Binnen regio NHN is verblijfsrecreatie een onderwerp van aandacht doordat vraag en aanbod van
accommodaties gedeeltelijk niet meer op elkaar aansluiten. Verblijfsrecreatie is in NHN een belangrijke sector
met volop kansen, maar de sector staat ook onder druk en kent een complexe dynamiek. Als er geen
verandering komt, verzwakt het gebrek aan vitaliteit de toeristische positie van NHN.
Lopend project Kop van Noord-Holland
In de Kop van Noord-Holland is in 2020 binnen het programma De Kop Werkt! reeds gestart met de uitvoering
van het project “Revitalisering Verblijfsrecreatie”. Het project heeft als doel om bestaande parken de komende
jaren nog vitaler te maken en de parken die niet langer geschikt geacht worden voor verblijfsrecreatie, op
gang te helpen nieuwe waarden te geven/te transformeren. Dit programma loopt aan het eind van het jaar af
en met dit voorstel wordt geadviseerd om het project op Noord-Holland-Noord schaal verder vorm te geven.
Met het vaststellen van het Regioakkoord “De Kop Groeit” is bestuurlijk aangegeven dat ook voor de komende
periode ingezet wordt op een vitale verblijfsrecreatie.
Financieringsplan 2021 - 2025
De kosten van de taskforce bedragen € 230.000 per jaar. Deze worden als volgt verdeeld:
Provincie (50% van de basisfinanciering)
Drie regio’s (50% van de basisfinanciering)

€115.000,- per jaar
€115.000,- per jaar
€230.000,- per jaar

+

Deze kosten worden per regio (Alkmaar, West-Friesland, Kop) verdeeld.
Dit betekent in principe een financiële bijdrage van € 38.333,- per regio per jaar.
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2021
Voor het jaar 2021 is de bijdrage voor de Kop lager omdat de Taskforce halverwege 2021 begint en budget is
overgebleven voor het opstellen van het Programma.
De bijdrage voor 2021 komt uit op € 4.000,00 en kan worden gedekt uit het lopende programma van De Kop
Werkt!.
2022 t/m 2025
Voor 2022 t/m 2025 dient jaarlijks een bedrag van € 38.333,00 door de regio beschikbaar te worden gesteld.
Hiervoor is op dit moment nog geen dekking.
Bij de behandeling van de Samenwerkingsagenda voor De Kop wordt overwogen het gevraagde budget
daarin te integreren. Indien uw raad dat niet wenselijk acht, zal een bijdrage naar rato van inwoners worden
voorgesteld.
Communicatie
De voorliggende besluitvorming en met name het Programma Vitale verblijfsrecreatie NHN 2021 -2025 is tot
stand gekomen in samenspraak met drie regio’s, de provincie en externe partijen. Rekening is gehouden met
de vitaliteitsscans in de drie regio’s en met het lopende programma in de Kop van NH . Bij het opzetten van
deze scans is de sector betrokken.
Er is een persbericht gemaakt vanuit het Ontwikkelingsbedrijf dat rond 6 april 2021 wordt verzonden. Dan is
het voorstel in alle colleges besproken en zijn alle gemeenteraden geïnformeerd.

Den Helder, 31 maart 2021.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
J.A. (Jan) de Boer MSc.
burgemeester

R.M. (Robert) Reus
secretaris

