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Jess stelt de volgende vragen: 

 

1. Het rapport stelt dat primaire doel 1 (meer bezoekers) gehaald wordt. Over primaire doel 

2 en 3 kan dit niet aangegeven worden (niet meetbaar). Toch wordt hier zeer positief 

over geschreven. 

a. Hoe ziet de wethouder deze resultaten en in hoeverre zijn deze aan DMO HBA toe te 

schrijven?  

b. Landelijk groeit het toerisme, in hoeverre wijken ons gebied hierin positief af?  

c. Is de stelling gerechtvaardigd dat de doelen overall gehaald worden? 

 

 

Ad a.:  

Alhoewel de tussentijdse rapportages over bereik en resultaten van de campagnes nog steeds 

stijgende bezoekersaantallen naar de website en een sterk stijgende activiteit op de social 

media accounts laten zien is het meten van fysieke bezoekersaantallen, feitelijke bezoekers en 

uitgaven nog niet mogelijk. Samen met de uitvoeringsorganisatie Holland boven Amsterdam, het 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland worden de 

mogelijkheden om te komen tot en de kosten van een database/monitor onderzocht.  

 

Ad b: 

In de zomermaanden van 2019 (juli en augustus) werden in de provincie Noord-Holland (ex. 

Amsterdam) 8,3 miljoen overnachtingen geregistreerd. Ten opzichte van 2018 betekende dit een 

stijging van 12,9%. In vergelijking met andere provincies liet het toerisme naar de provincie 

Noord-Holland de sterkste stijging zien. Friesland, Groningen en Flevoland noteerden een daling 

van respectievelijk -1,1%, -6,0% en -6,2% (bron CBS).  

Feit is dat in 2019 toerisme in z’n algemeenheid in de lift zat maar die stijging is niet uitsluitend 

verklaarbaar door autonome groei of het mooie weer. De groei is in positieve zin beïnvloed door 

de destinatiemarketing campagnes vanuit HbA voor het gebied ‘boven Amsterdam’ en 

specifiek voor De Kop van Noord-Holland. In juli 2017 zijn de campagnes voor De Kop gestart, 

voor de Kop-gerelateerde websites was dit het ‘nulmoment’. Begin 2018 statte de HbA-

campagnes voor de hele regio (dus inclusief De Kop). Nulmoment voor de HbA-website was op 

dat moment: 5.500 bezoekers in een heel jaar (2017). Vervolgens zijn de bezoekersaantallen 

gestaag gegroeid naar 1.595.652 bezoekers op 31 december 2019. (Zie onderstaand overzicht) 

 

Herkomst websitebezoekers 2019  

Totaal websitebezoekers 2019  1.595.652           

waarvan aan HbA-webpagina’s    906.791    (56,83%)  

waarvan aan Kop-webpagina’s     688.661    (43,17%)  

 

*  binnen het aantal bezochte HbA-pagina’s is ook nog ca. 30% toe te wijzen aan De Kop 
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Begin februari 2020 heeft de OFS in samenwerking met HbA onder 46 ondernemers een 

quickscan gedaan. Centrale vraag was de vergelijking 2019 te opzichte 2018 met betrekking tot 

o.a. bezoekers-aantallen, bezettingsgraad en dagbestedingen. 

 

bezettingsgraad 2019                                  55 % 

stijging bezettingsgraad t.o.v. 2018                 +/+ 22 % 

dagbesteding 2019 (excl. accommodatiehuur)                    € 16,-   

stijging dagbesteding t.o.v. 2018                   +/+ 25 % 

 

behoefte aan extra marketing ondersteuning            100 %  

waarvan:  88 % tijdens het voorjaar, 40 % tijdens de zomer, 55 % tijdens het najaar 

 

eigen investering in marketing en promotie  € 7.255,-   

 

gewenste thema’s / iconen in campagnes o.a. : strand (68 %), Fietsen (60 %), Natuur (51 %),  

Wandelen (51 %), Overnachten (51%), Tulpen & bloemen (37 %), Dagje Uit (29%),  

eten & drinken (23%), Cultuur & Historie (17%). 

 

De ondervraagde ondernemers komen uit de sectoren: campingbedrijf, vakantiepark, 

verhuurbureau, restaurant, B&B, hotel, attractiepark, retail, strandpaviljoen e.a. 

 

Ad c: 

Zoals eerder aangegeven, het is niet mogelijk om cijfermatig te onderbouwen in hoeverre de 

HbA/Kop-campagnes hebben bijgedragen aan de stijging in fysieke bezoekersaantallen of 

stijging in de dagbestedingen. Algemene ervaringscijfers, benchmark gegevens en relevante 

vergelijkingen leren ons echter wel dat on- en offline campagnes, in de verhouding en frequentie 

zoals ze zijn ingezet voor HbA en Kop, van grote invloed zijn op koop- en bezoek- en 

voorkeursgedrag en zorgen voor een grotere/bredere naambekendheid tot wel 63%. We durven 

met overtuiging de stelling aan dat zonder de campagnes voor HbA en Kop, de bezoekers- 

aantallen aan de websites tussen 2017 en eind 2019 niet gerealiseerd zouden zijn dat de groei in 

fysieke bezoekers beduidend lager zou zijn geweest. Bewezen feit is dat de HbA en Kop 

campagnes gezorgd hebben voor betere en meer effectieve online vindbaarheid en 

zichtbaarheid en dat die gezorgd hebben voor meer fysieke bezoekers en boekers.  

Daarbij kan niet onvermeld blijven dat zowel De Kop als HbA, als direct gevolg van de diverse 

campagnes in de belangstelling zijn komen te staan van o.a. tv, landelijke dagbladen en 

tijdschriften. Noord-Holland wordt meer en meer ontdekt als een uniek gebied, verovert o.a. 

positie als het grootste bloembollen-gebied ter wereld (o.a. SBS, NPO, ARD) en zowel in online 

nieuwsmedia (o.a. RTL Nieuws en NU.nl) als in kranten en tijdschriften verschijnen (spontane, dus 

niet ingekochte) artikelen over bestemmingen in De Kop en Noord-Holland. We staan op de 

‘breinladder’ van diverse redactie en journalisten en verschijnen hoog in de resultaten van 

zoekopdrachten. Allemaal direct gevolg van de sterk verbeterde online zichtbaarheid en 

vindbaarheid. 

 

 

2. De bijdrage van het bedrijfsleven is zeer fors achtergebleven. Deze is gerelateerd naar 

de omvang van de sector bijna nihil te noemen. Hier worden wel verklaringen voor 

gegeven.  

a. Jess wil graag weten wat de wethouder hiervan vindt en of hier geen hardere eisen 

aan gesteld moeten worden. In het verleden werden stevige eisen gesteld aan de 

bijdrage aan de regionale VVV. Het kan toch niet zo zijn dat de kosten (bijna) 

volledig door de overheid gedragen worden en de revenuen vooral bij het 

bedrijfsleven terecht komen?  

b. Is het de wethouder bekend hoe de OFS Recreatie hiernaar kijkt en of die 

mogelijkheden ziet dit aandeel te vergroten?  
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Ad a:  

Het college is eveneens van mening dat de bijdrage van het bedrijfsleven fors omhoog zal 

moeten en heeft HbA meegegeven voor de binnenkort op te stellen eindevaluatie en visie voor 

de toekomst hiervoor diverse scenario’s uit te werken. 

 

Ad b: 

Met de OFS heeft hierover nog geen overleg plaatsgevonden, maar dit zal zeker op de agenda 

komen de komende periode.  

 

3. Is het de wethouder bekend wat de mening is van de OFS recreatie over deze 

evaluatie? Zo ja, wat is deze en zo nee, zou dit niet wenselijk/noodzakelijk zijn? 

De evaluatie is niet met de OFS gedeeld. Wel is de voorzitter van de OFS sector Recreatie als lid 

van de raad van advies op de hoogte.  

 

4. Feitelijk zou je kunnen stellen dat een deel van de toeristenbelasting (TB) aangewend 

wordt als bijdrage aan DMO HBA, deels een doelbelasting dus (schatting 10% van de TB). 

Zou de wethouder ervoor voelen deze bijdrage (10% van de TB) via de OFS Recreatie uit 

te betalen en deze in overleg met de recreatieondernemers te laten bepalen hoe deze 

gelden te besteden? Hierdoor komt de verantwoording meer bij de sector te liggen, 

acht de wethouder dit haalbaar en wenselijk? 

Toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel en geen doelbelasting. De discussie hierover 

is al meerdere keren in de raad gevoerd en besloten is om dit zo te laten. Wel is in de voormalige 

gemeente Zijpe afgesproken jaarlijks 0,04 eurocent per overnachting aan de OFS uit te betalen.  

Het uitbetalen van een deel van de TB betekent ook niet dat de bijdrage van het bedrijfsleven 

omhoog gaat. Of dat deze bijdrage dan geïnvesteerd wordt in de toeristische promotie.  

De hiervoor genoemde resultaten bewijzen dat de bundeling van krachten en gelden in de 

DMO HbA werken. En kijkend naar de afgelopen periode de beste keuze is geweest. De HbA-

mediakracht (o.a. inkoop van on- en offline media) en -kennis is door volume en budget vele 

malen groter en effectiever dan een lokale gemeente of ondernemer op eigen kracht en uit 

eigen middelen zou kunnen realiseren. Beschikbare budgetten herverdelen en verleggen naar 

lokaal betekent versnippering, verlies aan slagkracht en per direct teruggang in resultaat 

(bezoekers). Gekeken moet juist worden hoe de sector lokaal optimaal kan profiteren van deze 

bundeling van krachten en op de voor hen meest efficiënte en effectieve manier kan aansluiten, 

zodat ook met beperkte middelen extra slagkracht bereikt wordt.  

 

5. In totaal zijn 10 personen/stakeholders geïnterviewd, waarop de conclusies mede zijn 

gebaseerd. Waarom zo’n beperkte doelgroep? Is hier niet sprake van “de slager keurt 

zijn eigen vlees”? Stakeholders die niet of nauwelijks financieel bijdragen maar wel 

profiteren, kunnen die nog wel een negatief/kritisch oordeel geven? Waarom is niet 

gekozen voor een veel uitgebreidere enquête of interviewopzet om betrouwbaardere 

uitspraken te kunnen doen? De groep “kleinere” ondernemers zit geheel niet in de 

steekproef. Hoe kun je hier dan uitspraken over doen? 

In overleg met de bestuurlijke klankbordgroep is ervoor gekozen om de tussenevaluatie lean en 

mean te houden. Een uitgebreide evaluatie zou ten koste gaan van het marketingbudget. En 

het ging hierbij niet om een afweging over voortzetting van HbA maar over eventuele bijstelling 

van de bijdragen. Bovendien is voor het einde van 2020 een uitgebreide eindevaluatie en het 

opstellen van een toekomstvisie voorzien, waarbij alle stakeholders worden betrokken.  

 


