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Geachte dames en heren, 

 

Promotie Holland boven Amsterdam 

In 2016 hebben 17 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het 

hele gebied Noord-Holland Noord vorm te geven door de oprichting van de Stichting 

Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam (HbA).  

 

Door middel van o.a. campagnes, de regiokrant en de regiokaart zet HbA ons mooie gebied op 

de kaart. De website https://www.hollandbovenamsterdam.com is gevuld met informatie in drie 

talen en er wordt samengewerkt met professionele partijen als Expedia en NBTC. De in gang 

gezette gezamenlijke destinatiemarketing in Noord-Holland Noord zorgt voor versterking van de 

concurrentiepositie en gaat versnippering van promotie en marketinguitingen tegen. Hierdoor 

wordt de slagkracht vergroot. Dit leidt tot meer (verblijfs)bezoekers die langer blijven en meer 

besteden en uiteindelijk tot meer werkgelegenheid. 

 

Organisatie HbA 

In de loop van 2016 werd duidelijk dat publieke financiering van de stichting Holland boven 

Amsterdam gecompliceerd is in het licht van het geldende aanbestedingsrecht waardoor 

promotionele inzet verloren dreigde te gaan. Daarom is in april 2017 een noodoplossing 

bedacht, te weten het voor de duur van een jaar onderbrengen van de destinatiemarketing bij 

het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN). In de tijd die daarop volgde is onderzocht 

welke mogelijke scenario’s zouden kunnen leiden tot een toekomstgerichte en duurzame 

oplossing. Het onderzoek wees uit dat het meerjarig voortzetten van de constructie met ONHN 

de beste oplossing was. Hiertoe hebben alle raden in Noord-Holland Noord eind 2017 besloten. 

De uitvoering van de destinatiemarketing is als een plusopdracht met eigen budget voor de 

periode 2018-2021 wordt verstrekt aan ONHN. Er worden geen middelen uit de algemene 

bijdrage van de gemeenten aan ONHN voor ingezet. Het toezicht en de invloed van de 

overheden is al geregeld binnen ONHN via de Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA). 

 

Jaarverslag 2017 

Het jaar 2017 is gebruikt om de organisatie op te bouwen en de structuur neer te zetten, maar 

ook om de markt op te gaan met strategische marketing en accountmanagement. De website 

ging live, er zijn campagnes gevoerd en er zijn afspraken met partners gemaakt zoals VVV 

Nederland en het NBTC. Voor de marketingstrategie is een bureau ingehuurd, hetzelfde bureau 

dat de campagne voor de Kop van Noord-Holland uitvoert in het kader van “De Kop Werkt”. 
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Het effect van marketingcampagnes groeit naarmate de naamsbekendheid stijgt. In het begin 

zijn de resultaten relatief klein en lastig meetbaar, maar de boodschap beklijft door de jaren 

steeds meer en heeft dus ook een steeds groter bereik. Ondernemers zijn niet eenvoudig te 

overtuigen om bij Holland boven Amsterdam in te stappen. Ze hebben vaak maar een klein 

budget en willen graag eerst zichtbaar resultaat zien.  

Daarom werkt HbA er via de brancheorganisaties en ondernemersfederaties hard aan de 

ondernemers te overtuigen dat meedoen tot een veel grotere spin-off leidt. Daarnaast werkt 

HbA ook nauw samen met de lokale marketingorganisaties. Ze gebruiken elkaars gegevens om 

de uitvoering beter te laten verlopen. Verder is HbA ook begonnen met het faciliteren van het 

gastheerschap. De uitvoering gebeurt door de lokale partijen en HbA denkt mee, adviseert en 

verzorgt trainingen.  

 

HbA is betrokken bij overleggen en projecten die over toerisme gaan, zowel in de regio als 

daarbuiten. Bijvoorbeeld waar het gaat om de marketing rond de Waterlandlijn, Gouden Eeuw 

lijn, Bloemenlijn en de Food & Cuisinelijn. Amsterdam Marketing, de provincie Noord-Holland, 

VVV Regio Hart van Noord-Holland en Bureau Toerisme Laag Holland zijn partners waarmee 

wordt afgestemd (bijv. promotie sloepennetwerk). Bij de projecten rond de Nieuwe Afsluitdijk en 

De Wadden werkt HbA samen met organisaties in Friesland en Groningen. 

 

In het jaarverslag leest u op heldere wijze hoe HbA werkt en waarop wordt ingezet. Tevens wordt 

een overzicht gegeven op welke wijze zij de regio onder de aandacht heeft gebracht. Ook 

wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het regionaal programma ‘De Kop Werkt!’ voor wat 

betreft het trekken van toeristen naar de Kop van Noord-Holland is ondergebracht in de 

opdracht aan het Ontwikkelingsbedrijf. De opdracht voor de Kop als de opdracht voor de 

uitvoering van de destinatiemarketing van HbA liggen in elkaars verlengde zodat hier sprake is 

van een win-win situatie. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Jelle Beemsterboer 

 

 

Bijlage: Jaarverslag Holland boven Amsterdam 2017 

  


