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Gevraagde beslissing(en)
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In te stemmen met:
a. de voorliggende Regionale visie op verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030 en het
bijbehorend Ontwikkelkader;
b. de werkwijze voor afstemming binnen de regio NHN;
De regionale visie met bijbehorend ontwikkelkader voor het zomerreces ter besluitvorming aan te
bieden aan de gemeenteraad;
De gemeenteraad hierover te informeren met de voorliggende concept-raadsinformatiebrief.
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Regionale afspraken verblijfsrecreatie
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Geacht college,

Samen met de 16 andere NHN-gemeenten werkt Alkmaar samen aan een regionale visie op de
verbhjfsaccommcdaties, Inmiddels is het proces zover dat de besluitvorming in voorbereiding is.
Graag informeren wij u over het volgende. Alkmaar heeft in het Portefeulilehoudersovedeg Regio Alkmaar
aangegeven niet met het voorstel voor regionale werkafspraken verblijfsaccommodaties akkoord te gaan.
Wij zijn van mening dat binnenstedelijke hotelontwikkelingen, waar geen groen buitengebied voor opgeofferd
wordt, onder de beslisbevoegdheid van gemeenten vallen en geen deel moeten uitmaken van (verplichte)
regionale afstemming.
Wij zien niet de toegevoegde waarde van een regionale ambtelijke adviesronde met bestuurlijke
besluitvorming daar waar de markt al een duidelijke positie inneemt als het gaat om het inschatten van de
mogelijkheden van kansrijke fbinnenstedelijke) initiatieven. Dit is in hei voortraject consequent uitgedragen
en beargumenteerd.
Het heeft echtet niet geleid tot een aparte behandeling van binnenstedetijke hotels in de nu voorliggende
regionale werkafspraken, waardoor het college zich niet voldoende herkent in het voorstel. Alkmaar is niet
op zoek naar een uitzonderingspositie voor zichzelf. Wij zijn van mening dat de afspraken voor alle
gemeenten gelijk moeten zijn, en willen uitgaan van wederzijds vertrouwen en een lichte procedure.
Alkmaar zal daarom de regio vooraf van hotelinWatieven op de hoogte te stellen ten behoeve van een goede
monitonng van ontwikkelingen in de marki
Alkmaar wil graag tot werkafsptaken komen met de regio, voor hotelontwikkelingen op basis van:
• regionaal informeren van indrviduele initiatieven;
• gezamenlijke monitoring van de markt;
• kennisdeling op vrijwillige basis.
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Regionale Visie op Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030

Geachte raadsleden,
In de visie (bijlage) streeft de regio Noord-Holland Noord (NHN) om in 2030 de meest vitale
verblijfsregio van Nederland te zijn. Om te beoordelen of een nieuwe ontwikkeling,
herstructurering en/of uitbreiding van bestaand aanbod gefaciliteerd kan worden, is in de
geest van de visie, een ontwikkelkader opgesteld. Tevens ontwikkelde de regio een werkwijze
van regionale afstemming voor verblijfsinitiatieven die niet passend zijn in het
bestemmingsplan.
De 17 regiogemeenten geven met deze visie, ontwikkelkader en wijze van regionale
afstemming invulling aan hun plicht om te komen tot een verantwoorde ruimtelijke ordening
met betrekking tot verblijfsrecreatie.
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Inleiding
Verblijfsrecreatie is een belangrijke economische sector in Noord-Holland-Noord, goed voor 12.500
banen en met een bijzonder hoge economische impact van 700 miljoen euro. De sector kenmerkt
zich als krachtig en dynamisch, in termen van ondernemerschap, investeringen, werkgelegenheid,
leefbaarheid en directe en indirecte bestedingen van bezoekers. Desondanks staat de vitaliteit van
de sector onder druk.
In 2016 voerde ZKA, in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, een onderzoek
uit naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de regio. In dit onderzoek concludeerde ZKA dat de
regio forse vitaliteitsproblemen kent. Het onderzoek liet zien dat de sector voor een uitdaging staat
doordat vraag en aanbod deels niet (meet) op elkaar aansluiten. Tegelijkertijd kent de sector in NHN
een hoge ontwikkeldynamiek.
Zonder gezamenlijk beleid dreigt een groot deel van de recreatiebedrijven in de toekomst af te
glijden. De 17 gemeenten in Noord-Holland Noord gaven het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord de opdracht voor het ontwikkelen van een regionale visie op verblijfsrecreatie, met een
uitdagend ontwikkelkader. Deze opdracht dient hierbij twee doelen:
Overheden maken, vanuit hun toetsende rol, goede afwegingen over nieuwe ontwikkelingen
(nieuwe vestiging, uitbreiding en transformatie);
De visie en het ontwikkelkader geven duidelijkheid aan ondernemers over de wijze waarop de
sector (bestaande en nieuwe ontwikkelingen) concreet gefaciliteerd en ondersteund worden, door
zowel de overheden, het Ontwikkelingsbedrijf als vanuit zichzelf.
-

-

1e/begin 2e kwartaal 2018
• Terugkoppeling aan ondernemers/belangenorganisaties door middel van een persbericht met een
link naar de visie.
2e kwartaal 2018
• Meenemen gemeenteraden door middel van een regionale raadsbijeenkomst.
Vervolgens wordt aan de gemeenteraden van Noord-Holland Noord gevraagd in te stemmen met:
de regionale visie op verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030
het bijbehorend ontwikkelkader
-
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier
burgemeester

