
Taken, ambitie, doelen 
en strategie

Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord



Formele opdracht van 17 
gemeenten en de provincie

Het programma Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2021-2025 heeft voor de komende vier jaren
een jaarlijks budget van € 230.000 bijeen gebracht om te investeren in de (ondersteuning van de) regionale
verblijfsrecreatiesector.

Het programma Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2021-2025 start met de inrichting van een taskforce
welke diverse projecten zal uitvoeren onder aansturing vanuit de stuurgroep en met ondersteuning vanuit de
begeleidingsgroep (hierna: het ‘Project’). Het Project betreft een programma dat zich focust op het (re)vitaliseren
en excelleren van parken en bedrijven.

De focus ligt niet op het transformeren van parken en bedrijven naar een niet-recreatieve functie.

De overeenkomst van opdracht is tussen 17 gemeenten in de Regio Noord-Holland Noord en de provincie Noord-
Holland als opdrachtgever en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. als opdrachtnemer.



Organisatie en governance
Taskforce

Uitvoering door verschillende partijen 
(gemeenten met integraal uitvoeringsteam, thematische werkgroepen, ONHN etc.)

Stuurgroep
(gedeputeerde + regiobestuurders)  

Taskforce 
Vitaliteitsmanager

Excellentiemanager

Gehuisvest bij ONHN

Ambtelijke 

werkgroep
(gemeenten + 

provincie) 

Externe 

expertise 

Gedeputeerde 

Staten 

Colleges 

van B&W  

Regionale bestuurlijke 

overleggen   



Samenstelling stuur- en 
werkgroep

-Wethouder Harry Nederpelt (Medemblik en regio
West-Friesland, voorzitter)
-Wethouder Heleen Keur(Den Helder en regio Kop
van Noord-Holland)
-Wethouder Erik Bekkering(Bergen en regio
Alkmaar)
-Gedeputeerde Ilse Zaal(provincie Noord-Holland)

-Linda Demmers
(Texel en regio Kop van Noord-Holland)
-Julian Bor
(Den Helder en regio Kop van Noord-Holland)
-Rosalie de Jonge-Blijstra
(Bergen en regio Alkmaar)
-Nina Groot en Deirdre Pronk
(Alkmaar en regio Alkmaar)
-Rosanne Groot
(Koggeland en regio West-Friesland)
-Anke Jellema
(Medemblik en regio West-Friesland)
-Joris Pieter Neuteboom(provincie Noord-Holland)
-Géke Mc. Nab en Cees Brinkman(ONHN)

Stuurgroep
Werkgroep Vitale 
Verblijfsrecreatie



Taskforce bevordert en 
ondersteunt 

• Kennis en expertise uitwisseling
• Best practices uit andere regio’s 
• Hulp bij vitaliseringsopgaven
• Vraagbaak
• Signalering
• Instrumenten en handreikingen ontwikkelen
• Onderlinge afstemming tussen gemeenten in 

de regio en met landelijke actie agenda 

• Kennis en expertise
• Bewustwording kwaliteit
• Programma’s ontwikkelen
• Ontwikkelen van de beste plannen, 

onderscheidend, duurzaam en vraaggericht
• Recreatief ondernemerschap als drijfveer
• Integratie onderneming met streefbeeld van 

de regio
• Duurzaamheid 

Gemeenten Ondernemers



Focus op:  

• Hotels en vakantieparken (bungalowparken en 
campings of gemengde bedrijven, waarin een 
kampeer- en/of bungalowpark gecombineerd wordt 
met een andere verblijfsrecreatie functie) met een 
recreatieve bestemming. 

• Secundair: groepsaccommodaties, mini-campings, 
pensions en jachthavens



Vitaliteitsscan De Kop



Benchmark door ZKA 
“in de Kop van NH” 

De percentages zijn gebaseerd op aantallen bedrijven, niet op de capaciteit van de bedrijven. Het
logiesaanbod dat onderdeel uitmaakt  van eerdere vitaliteitsonderzoeken is niet in alle gevallen
hetzelfde als in onderhavig onderzoek. De kleuren geven de mate van perspectief en kwaliteit aan.
Groen: vitaal(toppers en vitale middenmoot, blauw: toppers van toen, oranje: beheerders, rood: niet
vitaal(vergane glorie en sociale problematiek)



Vitaliteitsscan Alkmaar en 
Westfriesland



Benchmark door Bureau voor 
Ruimte & Vrije tijd in West-
Friesland en Regio Alkmaar

% Accommodaties

Groep 

Westfriesland Regio 

Alkmaar

Noordwest 

Overijssel

Salland Twente Vechtdal Achterhoek 

Toppers 17% 12% 4% 18% 17% 14% 12%

Vitale accommodaties 36% 67% 77% 71% 56% 57% 60%

Zorgenkindjes 17% 15% 15% 6% 20% 20% 24%

Meervoudige problematiek 31% 5% 4% 6% 7% 9% 4%

% bedden

Groep 

Westfriesland Regio 

Alkmaar

Noordwest 

Overijssel

Salland Twente Vechtdal Achterhoek 

Toppers 7% 38% 1% 1% 20% 30% 15%

Vitale accommodaties 43% 50% 78% 75% 59% 49% 64%

Zorgenkindjes 14% 6% 19% 6% 18% 16% 19%

Meervoudige problematiek 36% 7% 2% 18% 4% 5% 2%



Twee actiesporen Taskforce 

Het spoor waarin gemeenten en parken/ hotels
worden gefaciliteerd en ondersteunt om hun
vitaliteit zelf te versterken of ze weer vitaal te
krijgen. 

De focus ligt hierbij op de vitale accommodaties en
de middenmoot van de sector, die nog maar net
vitaal zijn en waarbij er reden tot zorg is over de
toeristische kwaliteit en/ of toeristisch perspectief,
nu of in de toekomst. 

Dit spoor betreft de kansrijke parken en hotels die
worden gefaciliteerd en ondersteunt om door te
groeien naar de top en zo bedrijven in de regio te
laten uitblinken in waar ze goed in zijn. 

De focus ligt hierbij op de bovenkant van de vitale
accommodaties. Gedacht kan worden aan
kwaliteitsverbetering, onderscheiden vermogen,
innovatie, duurzaamheid en het vinden van
financiële stimuleringsmiddelen en financiering. 

Vitaliseren Excelleren



Vitaal

Recreatieve verhuur stimuleren

Handhaving

Strategie naar de meest vitale regio van Nederland 

Bedrijfsstructuur

Onderscheidend vermogen 

Personeel

Ondersteunen innovatieve 

ontwikkelingen 

Samenwerking 

Excellentie

Zorgenkind

Kennis en expertise 

Versterken ondernemerschap of 

VVE-bestuur 

Positieve maatschappelijk spin-off vergroten

Duurzaamheid

Kwaliteitsverbetering

Perspectief vergroten

Informatiepositie

RO



Van 16 naar 25Van 16 naar 25Van 100 naar 125



Strategie

Instru-
menten

Toeristisch ondernemerschap bevorderen

Open trainingen en kennisbank

IntakeIntake
Verblijfsrecreatie 

Expert Team
Evaluatie Coaching

Visie en planvorm
ing

Subsidie
advies

Intake HIRB+
Visie en 

planvorming
Subsidieadvies



Strategie

Instru-
menten

Bestuurlijke versterking VVE's

Intake
Verblijfsrecreatie 

Expert Team
Evaluatie Coaching

Visie en planvorm
ing

Subsidie
advies

Intake HIRB+
Visie en 

planvorming
Subsidieadvies

Open trainingen en kennisbank



Strategie

Instru-
menten

MVO en Duurzaamheid sector bevorderen

MVO
Nulmeting Energie & 

Duurzaamheid
Green Key HIRB+

Subsidie 
advies

Toegankelijkheid
Nulmeting 

Toegankelijkheid
Ned. Keurmerk voor 

Toegankelijkheid
Subsidieadvies

Open trainingen en kennisbank



Strategie

Instru-
menten

Overheden informeren en ondersteunen

Intake
Verblijfsrecreatie 

Expert Team
Evaluatie Coaching

Visie en planvorm
ing

Subsidie
advies

Open trainingen, Landelijke Actie Agenda en kennisbank



Overheden

Taskforce /

ONHN

Ondernemers

Vitaliseringsmotor



ONHN en Taskforce Vitale 
Verblijfsrecreatie NHN

• Monitor verblijfsrecreatie
• Regionale Advies Commissie (RAC Verblijfsrecreatie)
• Programma De Kop Werkt!
• HIRB+ regeling

(subsidieregeling planvorming verblijfsrecreatie)
• Landelijke actieagenda vakantieparken
• Verblijfsrecreatie Expert Teams
• Kennis- en inspiratiesessies
• Nulmetingen en ontwikkeltrajecten

Projecten en instrumenten in samenwerking met 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 



Taskforce

Wander Groot 
Vitaliteitsmanager

wgroot@nhn.nl

06-51922520

Pim Sybesma 

Taken

• Aanspreekpunt stuurgroep

• Voorzitter ambtelijke werkgroep

• Landelijke actieagenda

- IPO (Overleg Inter Provinciaal Overleg)

- Project verbeteren ondernemerschap 

Excellentiemanager

psybesma@nhn.nl

06-51044318

mailto:wgroot@nhn.nl
mailto:psybesma@nhn.nl


Op de hoogte blijven van nieuws over Vitale Verblijfsrecreatie in NHN?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Kijk op de website: https://vitaleverblijfsrecreatienhn.nl

https://nhn.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://vitaleverblijfsrecreatienhn.nl/

