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Inleiding en aanleiding 
Het raadsvoorstel gaat over een “Regionale visie op de verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord” 
opgesteld in opdracht van de provincie, het ontwikkelingsbedrijf NHN.  
Het is een gedegen benadering van de regionale “recreatieproblematiek” in brede zin waarin alle 
aspecten de revue passeren. Niettemin blijven wij zitten met een aantal vragen. 

Vragen 
1. Waarom moet de raad deze studie vaststellen? 
2. Wat zijn de consequenties als de raad slechts kennis neemt van deze studie? 

 
Omdat we de visie en het ontwikkelkader gaan gebruiken als onderbouwing bij 
bestemmingsplannen en/of kruimelgevallen moeten deze stukken zowel door de colleges als 
door de raden worden vastgesteld. Doen we dit niet, dan heeft het als onderlegger voor 
dergelijke procedures geen waarde. In het geval 1 van de gemeenten de stukken niet vaststelt 
heeft dat geen directe gevolgen voor de andere gemeenten. Uiteraard kunnen we er wel last 
van krijgen als die gemeente ook niet wil meewerken aan afstemming, maar daar heeft die 
gemeente dan zelf ook last van als zij iets wil ontwikkelen.  

 
3. Komt er een meer specifiek op de problematiek van de bestaande recreatieterreinen in 

Schagen gerichte plan van aanpak met uitgewerkte oplossingsscenario’s en/of actieplannen 
en zo niet waarom niet?  

4. Als het college daartoe het plan heeft: hoe wordt dat dan ingestoken en hoe wordt dat 
gefinancierd?  

5. Als het college niet van plan is om een op de bestaande terreinen gericht plan van aanpak te 
maken, hoe wordt de raad dan betrokken bij de implementatie van deze studie? 
 
In het investeringsprogramma van De Kop Werkt! is voor het opstellen van een regionale visie 
verblijfsrecreatie € 50.000 (2018) opgenomen. Daarnaast is voor een onderzoek en naar de 
mogelijkheden voor en uitvoering van ondersteuning bij herstructureringsopgaven (nieuw voor 
oud) doormiddel van een revitaliseringsfonds een bedrag opgenomen van € 1.400.000 (2019).  
Het opstellen van een regionale visie heeft inmiddels plaatsgevonden binnen Noord-Holland 
Noord. In het Jaarprogramma 2017 voor De Kop Werkt! is onder projectnummer 516 het 
uitvoeren van een vitaliteitsscan opgenomen. Hiervoor is Schagen de trekker en is inmiddels 
een projectleider gestart.  
Voor een gestructureerde aanpak is het nodig om tot op parkniveau inzicht te hebben in de 
feitelijke situatie, knelpunten en oplossingsrichting. Met dat inzicht kan bepaald worden waar 
de meest urgente situaties ontstaan en waar het kansrijk is om de middelen vanuit het 
revitaliseringsfonds effectief in te zetten om daadwerkelijk de ambities te behalen die in de 
visie worden geformuleerd. Met een vitaliteitsscan krijgen we een verdiepend inzicht in de 
vitaliteit van de verblijfsrecreatie op individueel parkenniveau, maar ook een totaalbeeld van 
de Kop van NH. Daarnaast een aanbeveling: welke instrumenten kunnen er voor welk park 
worden ingezet en welke stappen moeten er worden genomen om tot uitvoering te komen.  
Op basis van het inzicht in de benodigde instrumenten voor de individuele parken zullen 
keuzes gemaakt worden wat aan te pakken en hoe het revitaliseringsfonds efficiënt en 
effectief ingericht kan worden. Het is hierbij wel de bedoeling dat elke partij (zowel de 
gemeenten als ondernemers en VVE’s) vanuit de eigen verantwoordelijkheid hiermee aan de 
slag gaat en investeert. Het fonds is niet bedoeld om betrokkenen achterover te laten leunen 
of slecht gedrag te belonen, maar om vanuit de overheidstaak verbeteringen in gang te zetten 
en/of aan te jagen.  
 

 



 

 

 

 

 


