Hoofdpunten uit het bestuurlijke gesprek tbv de voorbereiding van de visie
recreatie en toerisme Noord Holland, 9 september 2020.
Algemeen
Men deelt het belang voor een integrale (overkoepelende) provinciale visie Recreatie & Toerisme.
Vanuit de toegevoegde waarde van de sector voor de leefbaarheid en de economie (welzijn en
welvaart). De sector biedt veel kansen maar er spelen ook opgaven. Belangrijk is dat R&T
bijdraagt aan een gevoel van welbevinden van de mens (“cement van de samenleving,
mogelijkheden voor ontmoeting, onthaasting”) en daarmee ook bijdraagt aan welzijn, en tevens
positief is voor het voorzieningenniveau binnen een gemeente.
Opzet visie
Van hoofdlijnen naar regionale aanpak:
Oproep om de opgaven voor de toekomst te duiden (visie echt als een kompas) en deze ook goed
regionaal te vertalen. Maak visie niet te abstract/te visionair, maar wordt ook concreet op
regionaal niveau. Laat de meerwaarde van recreatie en toerisme voor een regio, leidend zijn voor
de ontwikkeling ervan. Vervolgens dient de visie het proces te schetsen hoe hier gezamenlijk met
de regio’s concreet invulling en uitvoering aan geven kan worden: “van kreet naar concreet”.
Daarbij is het van belang dat het beleid breed gedragen wordt en vertaald wordt in alle
onderliggende visies en programma’s van de partners, ook om zo de gezamenlijke financiering te
borgen.
Zonering:
Zet in op goede zonering op basis van de functie die gebieden vervullen voor/binnen een regio.
Vraaggestuurd:
Er moet goed zicht zijn op de vraagzijde, de behoeften en het gedrag van bezoekers en inwoners.
En hoe dat gedrag wel of niet is te beïnvloeden. Maak daarbij ook onderscheid tussen toeristen en
recreanten. En weet goed wie je als doelgroep wilt ontvangen en dus welke doelgroep er bij je
past. Hier is profilering en positionering van belang: wat maakt je nu echt onderscheidend. Goede
data vormt hiervoor een belangrijke basis.
Recreatie irt natuur:
Het belang van recreatie is groot, maar dit mag niet ten koste gaan van de natuur: kansen voor
natuurinclusieve recreatie. Het bieden van recreatiemogelijkheden draagt bij aan de beleving en
het draagvlak van natuur. Uitdaging hierbij is het financieringsmodel. Door de toenemende
verstedelijking zal de behoefte aan recreatie verder groeien en is het van belang om dit direct
mee te nemen in de gebiedsontwikkeling.
Samenwerken per regio
De inzet op R&T zou mogelijk nog beter integraal onderdeel moeten zijn van de gezamenlijke
inzet rond regionale ontwikkelingen zoals Amsterdam Wetlands (Vitaal Platteland Laag Holland).
De inzet rond Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Oostelijke Vechtplassen is een voorbeeld
hoe dit al reeds is ingevuld. Een dergelijke samenwerking zou ook in Noord-Holland Noord van de
grond moeten komen. Daarnaast liggen er kansen om de regionale vertaling van de R&T opgaven
te koppelen aan het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en het Landschapsfonds.

Inhoudelijke thema’s
Thema’s voor de sector zijn:
-

Bereikbaarheid en infrastructuur. Het belang van goede verbindingen. Naar plekken toe,
tussen plekken en natuurgebieden als ook bijvoorbeeld de oost-west verbinding in NHN;

-

Kwaliteitsverbetering van het product en kwaliteit van ondernemerschap. Het
ondersteunen en faciliteren van de sector om dit op te pakken. Bijvoorbeeld rond
verblijfsrecreatie en arrangementontwikkeling om daadwerkelijk de bezoeker beter over
het gebied te kunnen spreiden. Minder bekende plekken ook aantrekkelijk (en bereikbaar)
maken om bij te dragen aan spreiding van toeristisch-recreatieve druk;

-

Circulair, duurzaamheid/verduurzaming en energietransitie;

-

Inzet op arbeidsmarkt en onderwijs;

-

Marketing en promotie. Promoot met name ook de minder bekende plekken;

-

Onderscheidend vermogen per regio: benoem met je partners in een gebied goed wat je
kernkwaliteiten/Unique Selling Points zijn (DNA). Zet daar op in bij marketing en
promotie, dat maakt je uniek en aantrekkelijk voor de toerist/recreant.

Een belangrijke uitdaging in de daadwerkelijke uitvoering van de visie is dat de sector, maar ook
de samenwerking en het beleid in Noord-Holland, erg versnipperd zijn. Het opzetten van
regionale (strategische en operationele) samenwerkingen is een belangrijke opgave. De provincie
zou een verbindende rol kunnen en misschien wel moeten pakken om deze versnippering tegen
te gaan en dit beterregionaal te organiseren.

