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Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 28 mei 2019;
gelet op Gemeentewet, artikel 160;
overwegende dat met het vaststellen van de Regionale Visie op de verblijfsrecreatie er is
geconstateerd dat er op lokale schaal een uitvoeringsprogramma nodig is om de gestelde doelen te
behalen. Dat programma bevat alle uit te voeren activiteiten en plaatst deze in een logische
samenhang en planning.

besluit
1. Het uitvoeringsprogramma voor de verblijfsrecreatie vast te stellen
2. Per park een aparte handhavingsparagraaf op te stellen en in de tussentijd te handhaven
conform het integraal handhavings- en veiligheidsplan Medemblik 2019-2022

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 11 juli 2019.
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie

Aanleiding
Op 5 juli 2018 is door u, de gemeenteraad van Medemblik, de Regionale Visie op de
verblijfsrecreatie vastgesteld. Hierin is gesteld dat de regio Noord-Holland Noord (NHN) een
blijvende aantrekkingskracht op (steeds meer internationale) verblijfsgasten heeft. Deze
aantrekkingskracht kan versterkt worden met een verbeterd aanbod aan verblijfsaccommodaties.
De centrale doelstelling in de regionale visie luidt dan ook “NHN wordt de meest vitale
verblijfsregio van Nederland”. Om dit doel te behalen is op lokale schaal een uitvoeringsprogramma
nodig. Dit programma bevat alle uit te voeren activiteiten en plaatst deze in een logische
samenhang en planning.

Voorstel
1. Het uitvoeringsprogramma voor de verblijfsrecreatie vast te stellen
2. Per park een aparte handhavingsparagraaf op te stellen en in de tussentijd te handhaven
conform het integraal handhavings- en veiligheidsplan Medemblik 2019-2022

Beoogd resultaat
Een verbeterd verblijfsaanbod in de gemeente Medemblik dat aantrekkelijk is voor bestaande en
nieuwe doelgroepen, die langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen.

Argumenten
1.1 Een programmatische aanpak borgt samenhang
Het vitaliseren van de verblijfsrecreatie raakt verschillende doelgroepen; de ondernemers, de
toeristen en de (gedoogde) bewoners. Dit vraagt in de uitrol van diverse acties om goede
afstemming. Een uitvoeringsprogramma maakt de onderlinge relaties inzichtelijk en borgt de
noodzakelijke integrale aanpak.
1.2 De ondernemers hebben het programma mee helpen opstellen
Om de verblijfsrecreatie een impuls te geven, zijn de ondernemers primair aan zet. Zij zijn
eigenaar van de verschillende accommodaties en zij investeren in hun bedrijf. Om deze
investeringen effectief te laten zijn, zijn (randvoorwaardelijke) acties van de gemeente
noodzakelijk en/of gewenst. Om goed aan te sluiten bij wat de ondernemers nodig hebben om hun
verblijfsaccommodaties vitaal te maken en houden, heeft de gemeente een groep ondernemers
gesproken om te inventariseren welke acties in het uitvoeringsprogramma een plek zouden moeten
krijgen.
2.1 Handhaving per park kan verschillen.
Of een park wel of niet gaat transformeren naar een andere functie, heeft invloed op de
handhaving. Daarom wordt er per park een eigen handhavingsparagraaf opgesteld.

Kanttekeningen
1.1

De gemeente levert enkel de randvoorwaarden

Om de verblijfsrecreatiesector te vitaliseren is het noodzakelijk dat de ondernemers en de
gemeente de opgaven gezamenlijk oppakken. De gemeente kan met de uitvoering van het
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programma randvoorwaarden creëren om vitalisering van de verblijfsrecreatie mogelijk te maken.
Het zijn uiteindelijk de ondernemers die de invulling geven aan de randvoorwaarden. Zonder die
invulling vitaliseert de sector niet. Dit is de reden dat een groep ondernemers betrokken is bij het
opstellen van het programma. Daarmee is het risico dat de uitvoering geen effect heeft zoveel
mogelijk geminimaliseerd.
1.2 Regionaal samenwerken kost tijd
Een aantal acties uit het programma moeten regionaal worden afgestemd, waaronder bijvoorbeeld
de planning en nieuwe invulling van de te transformeren parken. Deze regionale afstemming kost
tijd en kan de planning beïnvloeden.
1.3 De planning is mede afhankelijk van de woonopgave
Voor de gemeente Medemblik is geconstateerd dat een deel van de parken weliswaar slecht
functioneert in het toeristisch segment, maar dat deze parken wel degelijk voorzien in een
(tijdelijke) woningbehoefte. Deze woningvraag zal opgelost moeten worden, al-dan-niet binnen de
transformatieopgave voor deze parken.

Financiën
Voor het vitaliseren van de verblijfsrecreatie is €150.000,-- per jaar beschikbaar.

Uitvoering/evaluatie
De uitvoering van het totale programma gaat meerdere jaren in beslag nemen. Om grip te houden
op de uitvoering en tegelijk de nodige flexibiliteit te bieden, wordt jaarlijks een
uitvoeringsparagraaf aan dit programma toegevoegd. Daarin staan de uit te voeren onderdelen voor
dat jaar beschreven, passend binnen het beschikbare budget. Voor de tweede helft van 2019 zijn de
specifieke acties al in dit uitvoeringsprogramma benoemd.
Het succes van het uitvoeringsprogramma hangt mede af van de inzet van de ondernemers uit de
sector en kan uiteindelijk afgemeten worden aan een toename van het aantal verblijfsrecreanten in
de gemeente die gemiddeld langer blijven en meer besteden.

Communicatie
Het programma voor de verblijfsrecreatie is opgesteld met de input vanuit een groep ondernemers
uit de sector. Deze ondernemers worden uitgenodigd voorafgaand aan raadsbehandeling om kennis
te nemen van het resultaat.
Verdere communicatie loopt via gemeentenieuws.

Bijlagen
1.

Uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie gemeente Medemblik (DOC…

Commissie
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Behandeld in de commissie Bestuur en Middelen d.d. 20 juni 2019
Behandeld in raadsbrede commissie d.d. 27 juni 2019
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