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Bestuurlijke context
In het Coalitieakkoord “Sociaal en Solide” zijn uitgangspunten voor toerisme opgenomen.
In het bijgevoegde Plan van Aanpak Toerisme 2006-2010 worden de uitgangspunten verder uitgewerkt.
Het plan van aanpak heeft tot doel te komen tot een gedragen toeristisch beleidskader en toeristisch
uitvoeringsprogramma, met speerpunten en een daarmee samenhangende aanwending van beperkte
middelen.
Via te houden workshops wordt een eerste aanzet verkregen voor een uitvoeringsprogramma. Concreet
leveren de workshops de basis voor de fusie VVV/Hapro; het gewenste profiel van de gemeente en de
uitwerking van de ambities in acties voor verbetering van het toeristische aanbod.
Dit resultaat vormt een eerste bijdrage aan de doelen uit het coalitieprogramma ten aanzien van toerisme
en de afspraken met het rijk in het kader van OPH-2. Het sluit aan bij de resultaten van de workshop die
begin dit jaar gehouden is met raadsleden en promotieorganisaties.
Bij de totstandkoming van het plan van aanpak zullen de raadsleden en de promotieorganisaties
wederom betrokken worden, maar tevens andere samenwerkingspartners. In oktober zullen de
uitkomsten van de workshops meegenomen worden bij de begrotingsbehandeling.

Financiën
Het opstellen van het toeristisch beleidskader zal worden gerealiseerd met inzet van de beschikbare
ambtelijke uren. De kosten voor de workshops zullen maximaal 3.000 euro bedragen en worden
gefinancierd uit de middelen beschikbaar gesteld voor stimulering toerisme OPH 2.
Voor het concrete uitvoeringsprogramma is eveneens geld gereserveerd in het kader van OPH 2, nadere
besluitvorming is aan de orde als de acties zijn geformuleerd.

Commissieparagraaf
Doel is de leden van de commissie Ontwikkeling op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen en de
voorgenomen acties. Daartoe wordt de nota ter kennisname toegezonden.



Plan van Aanpak Toerisme en Promotie 2006-2010
Naar een breed gedragen toeristisch beleidskader en een toeristisch uitvoeringsprogramma.

Inleiding

In het op 27april 2006 gesloten Coalitieakkoord “Sociaal en Solide” benadrukt het College van 
Burgemeester en Wethouders dat toerisme belangrijk is voor de Haarlemse economie.
“Haarlem heeft toeristen veel te bieden, maar jonge toeristen nog te weinig. De historische 
binnenstad van Haarlem met een veelzijdig aanbod van restaurants, cafés, culturele
voorzieningen en evenementen kan meer uitgebuit worden als promotie-element”. Accenten 
worden gelegd bij samenwerking, profiteren van Amsterdam en een fusie van HAPRO en
VVV.
Al eerder is het belang van toerisme erkend. In de Haarlemse Toekomstvisie 2000 - 2010 is
het vergroten van toeristische en culturele wervingkracht één van de drie speerpunten. Een
aantal stappen zijn in de afgelopen collegeperiode met resultaat gezet. Diverse toeristische
nota’s zijn vastgesteld en in uitvoering genomen. Resultaten zijn onder meer hoteluitbreiding, 
aansturing van promotieorganisaties via prestatiecontracten, het Regionaal Economisch
Stimulerings Programma (RES) en realisatie van (vernieuwde) cultuurpodia zoals Patronaat,
Philharmonie en Toneelschuur. In het kader van de Ontwikkelingsprogramma’s 1 en 2 zijn 
projecten gedefinieerd waarmee het bezoek aan Haarlem kan toenemen.
Wat ontbreekt is samenhang en structuur vanuit een integraal kader van breed gedragen
toeristische ambities. Tijdens een workshop toeristische promotie (februari 2006) werd door
deelnemende raadsleden en promotieorganisaties geconcludeerd dat de gemeente moet
aangeven wat ze, gegeven met name de financiële randvoorwaarden, wil bereiken met
toerisme. Dit is nodig voor de gemeentelijke regie en te maken keuzes bij de organisatie van
promotie en bij uitvoeringsprojecten. Het Plan van Aanpak Toerisme en Promotie 2006-2010
is de toeristische uitwerking van het Coalitieprogramma van het College van Burgemeester en
Wethouders en wordt genoemd in de Kadernota. Dit Plan van Aanpak is gelet op de komende
bezuinigingen, de uitgangspunten in het coalitieakkoord over formatiereductie, zo sober en
doelmatig mogelijk opgesteld. Afhankelijk van de verdere uitwerking van de formatiereductie
kan dit plan nog op onderdelen worden bijgesteld.

Doelstelling

De doelstelling van dit Plan van Aanpak is te komen tot uitwerking van de gestelde toeristische
uitgangspunten van het Coalitieakkoord Sociaal en Solide 2006-2010. De uitgangspunten
vormen de basis van een structuur gevend beleidskader voor samenhangende besluitvorming en
uit te voeren activiteiten. Daarbij zal de gemeente, vanuit de economische discipline, de rol op
zich nemen van structureren, initiëren en faciliteren in samenwerking met alle betrokkenen. Het
Plan van Aanpak is de basis voor een Uitvoeringsprogramma voor de Begroting die dit najaar
wordt vastgesteld.



Gewenst resultaat: Een toeristisch beleidskader en uitvoeringsplan

In dit Plan van Aanpak wordt ingegaan op:
- Het belang van toerisme
- De toeristische ambities
- Regionale samenwerking
- Het toeristisch profiel, de positionering van Haarlem
- Organisatie en doelgroepen van toeristische promotie
- De realisatie van draagvlak bij de belanghebbenden
- Bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden
- De beoogde partners om samen te werken
- Projecten vanuit het Ontwikkelingsprogramma
- Financiële kaders
- Planning
- Resultaat

Waarom inzetten op toerisme?

Toerisme is een groeisector en Haarlem heeft een eigen autonome aantrekkingskracht.
Toerisme levert niet alleen bezoekers op die van buiten Haarlem komen. Ook inwoners
bezoeken de toeristische attracties van onze stad. Het belang van toerisme is gelegen in:
-Werkgelegenheid, Uitgaven van bezoekers leiden tot meer werk, met name voor lager
opgeleiden. Uitgangspunt in het Coalitieprogramma is meer werkgelegenheid te scheppen
voor mensen en jongeren die nu aan de kant staan. Het toerisme zorgt voor banen in horeca,
detailhandel, transport en in de cultuursector. Toerisme biedt kansen op een baan voor
bijstandsgerechtigden. Nederlandse dagbezoekers aan Haarlem geven meestal meer uit dan
€ 20,- ., de helft daarvan geeft meer uit dan€ 50, - .

-Extra draagvlak voor voorzieningen, Inwoners en bezoekers profiteren van een aanvullend en
kwalitatief beter aanbod, hoeven hiervoor niet naar elders. Voorzieningen blijven behouden
of kunnen uitbreiden dankzij toerisme.

-Behoud cultuur, Bestedingen (entreekaartjes, kopen, uitgaan e.a.) van de bezoekers dragen
bij aan onderhoud en exploitatie van cultureel erfgoed.

-Positief imago, Naamsbekendheid in binnen en buitenland is belangrijk voor promotie van de
stad.

Wat zijn de toeristische ambities?

De ambities zijn zowel kwantitatief als kwalitatief.
In het Ontwikkelingsprogramma zijn als kwantitatieve doelstellingen vastgesteld:
in 2010 t.o.v. 2004 structureel 100.000 extra dagbezoekers en 20.000 extra verblijfsbezoekers.
Volgens het Coalitieakkoord van het College van Burgemeester en Wethouders is de
historische binnenstad van Haarlem met een veelzijdig aanbod van restaurants, cafés, culturele
voorzieningen en evenementen meer uit te buiten als promotie-element.
Anders omschreven zijn de toeristische ambities:
- verhogen van het aantal bezoekers aan Haarlem
- verlengen van de verblijfsduur
- verhogen van de bestedingen



- handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het toeristisch aanbod
- verbeteren van de toeristische promotie
- verbeteren van het toeristisch aanbod voor de jonge toerist
- samenwerking met alle partijen, in het bijzonder met Amsterdam en binnen

Pieken in de Delta
Samenwerking is één van de belangrijkste randvoorwaarden om de ambities te realiseren.
Daarnaast zijn belangrijke en noodzakelijke randvoorwaarden waarop ingezet moet worden de
realisatie van een goede promotie-website en de realisering van touringcarparkeerplaatsen in
het Centrum.

Inzetten op regionale samenwerking Noordvleugel/Amsterdam

Binnen de Vernieuwde Toeristische Agenda van het Rijk is Haarlem genoemd als kansrijk voor
inkomend toerisme. Kansen kunnen worden benut door regionale toeristische samenwerking
als onderdeel van het economische programmadocument Pieken in de Delta, Noordvleugel
Randstad. Programmalijnen waarbinnen toeristische projecten kunnen worden gestart zijn:
- Accommoderen stedentoerisme en vernieuwen van toeristische sterktes.
- Accommoderen van het internationale stedentoerisme via wisselwerking regio en

Amsterdam.
- Realiseren onderscheidende attracties en evenementen
- Versterken van de internationale concurrentiepositie
- Versterken van de concurrentiepositie in het congres- en tentoonstellingswezen.
- Het bereiken van nieuwe markten

Haarlem heeft in het kader van Pieken in de Delta ingezet met twee voorstellen:
1 Regionaal digitaal ontsluiten cultuurpodia en musea en meer
Uitdaging:
Om de internationale concurrentiepositie op gebied van toerisme te versterken is het van belang
dat de internationale toerist kan kiezen uit een breed en divers cultuuraanbod. De toerist moet
vermaakt worden daartoe moet de toegang tot cultuur snel, eenvoudig en laagdrempelig zijn.
Een verbetering van de toeristische dienstverlening op het gebied van cultuurpodia en musea is
dan een uitdaging. Haarlem ziet kansen in het versterken van de regionale samenwerking op dit
gebied.
Achtergrond:
Amsterdam beschikt over een groot aantal cultuurpodia en musea met een internationaal bereik.
Haarlem heeft een eveneens een aantal cultuurpodia en musea met een nationaal of zelfs
internationaal bereik. Het is niet vanzelfsprekend dat cultuurpodia of musea onderling naar
elkaar verwijzen, nog veel minder als het gaat om cultuurpodia of musea buiten Amsterdam.
Dit terwijl het voor de toerist heel interessant te weten is of en waar vergelijkbare kunst of
cultuurvoorstellingen elders te vinden zijn. Als concertgebouw in Amsterdam uitverkocht is, is
het goed te weten dat de Philharmonie in Haarlem ook een interessante programmering heeft.
Of als toeristen in Haarlem na een bezoek aan het Frans Halsmuseum willen weten welke
musea of exposities in Amsterdam daar op aansluiten, dan is het voor hen interessant daar
specifiek over geïnformeerd te worden. Op sommige vlakken is sprake van onderlinge
samenwerking tussen de instellingen (bijv. via Uitbureau of VVV/ATCB). Die samenwerking
zou veel verder kunnen worden uitgebouwd.
Kansen:
Haarlem ziet kansen in het regionaal digitaal ontsluiten van musea en cultuurpodia.
Bijvoorbeeld in de vorm van onderling verbonden kassa's met een verwijzing naar elkaars



aanbod, vrije plaatsen, last-minute regeling etc. Samenwerking zal ook andere projecten
kunnen opleveren waarvoor extra geld beschikbaar komt. Digitale regionalisering van
kassaontsluiting past binnen programmalijn D1 van Pieken in de Delta. Het leidt tot betere
serviceverlening aan de bezoeker door grotere toegankelijkheid en keuze in breder aanbod en
uiteindelijk tot een betere spreiding van toerisme over de regio. Het leidt ook tot meer bezoek
aan culturele instellingen en tot een verdere economische spin-off door combinatie- en
herhaalbezoek. De 4 podiuminstellingen van Haarlem zijn inmiddels van start gegaan met het
realiseren van de digitale kaartverkoop. Bij de opening van de schouwburg in 2008 moet deze
mogelijkheid een feit zijn.

En meer
Onderzocht wordt of de mogelijkheid van digitale ontsluiting ook toe te passen is op
evenementen en in de nabije toekomst ook geschikt is om recreatieve activiteiten zoals
kanotochten, fietsroutes, sloepentochten en andere recreatieve voorzieningen regionaal digitaal
te ontsluiten.

Aanpak
Onderzoeken en implementeren van een vorm van regionaal digitale ontsluiting van netwerken
van kassa’s van cultuurpodia en musea ten behoeve van toetreding en verwijzing van toeristen 
en cultuurbezoekers in de regio.

2 Digitale wandelingen
Uitdaging
Om de internationale concurrentiepositie op gebied van toerisme te versterken is het van belang
dat de internationale toerist kan kiezen uit een breed en divers aanbod. Steeds meer toeristen
regelen digitaal hun stedentrips en dagjes uit. De toerist zoekt vermaak. De regio Amsterdam
heeft veel te bieden aan bezienswaardigheden, levende historie, verborgen verhalen,
natuurwaarden en volop kano, fiets en wandelroutes. Het is van belang in het voortraject, bij de
planning door toerist en bezoeker aan zijn thuiscomputer direct, snel, eenvoudig en
laagdrempelig toegang te bieden tot de aantrekkelijke kanten van de regio.
Een nieuwe populaire mogelijkheid ligt in het digitaal ontsluiten van routes, verhalen, cultuur,
kunst, en erfgoed door middel van Podcasting. Allerlei aspecten van de regio kunnen in routes
en ensembles aan elkaar verbonden worden door digitale thema’s in de vorm van bijvoorbeeld 
wandelingen die via een eigen MP3 speler al lopend door de stad te beluisteren zijn. Het is al
mogelijk thuis vanuit de leunstoel een luisterboek wandeling te maken.

Achtergrond
De regio beschikt over een groot aantal digitaal te onsluiten routes en andere interessante
combinaties die door middel van begeleide wandelingen zijn te ontsluiten. Stadswandelingen
zijn overal zeer populair en worden door digitalisering toegankelijker voor de moderne van
tevoren plannende en individualistische toerist en bezoeker, die wanneer het hem/haar uitkomt
de stad kan verkennen.
Podcast kunnen worden ingesproken door bekend personen, in meerdere talen, je kunt per
thema beslissen wat je wilt laten zien en daarbij bezoekersstromen leiden. De kosten per route
zijn eenmalig omdat de wandeling opgezet en ingesproken wordt en dan via het net down gratis
kunnen worden gedownload.
Kansen
Haarlem ziet kansen in het regionaal digitaal ontsluiten door middel van zogenoemde podcasts.
Dit initiatief past binnen de ambities om de toeristische wervingkracht te vergroten en binnen
de programmalijnen van Pieken in de Delta. Het leidt tot betere serviceverlening aan de
bezoeker door eenvoudige toegankelijkheid van kunst en cultuur (oud en nieuw). Het leidt tot



meer bezoek en tot bewustwording van bijvoorbeeld de geschiedenis en het culturele erfgoed
in de stad en kan leiden tot economische spinn-off door combinatie- en herhaalbezoek.

Aanpak
Onderzoeken en implementeren van een vorm van vrij beschikbare podcasts ten behoeve van
toetreding, vasthouden en begeleiden van toeristen en cultuurbezoekers in de regio.

3. Haarlem 2008
Uitdaging
Samen met anderen (provincie, jumelagesteden, regiogemeenten) zal getracht worden een grote
culturele manifestatie te organiseren op het gebied van kunst, cultuur, toerisme, evenementen
en ons erfgoed. Daarbij zal worden aangesloten bij een nationaal televisieprogramma onder
leiding van Geert Mak (Het verleden van Nederland).

Achtergrond:
In het cultuurconvenant 2005-2008is er door Landsdeel West en het Rijk een afspraak gemaakt
over een pilot cultuurtoerisme.

Aanpak:
De opzet wordt besproken met de coalitie cultureel erfgoed en andere partners in de stad en de
regio

Waarmee onderscheidt Haarlem zich van andere toeristische
bestemmingen?

Haarlem heeft een veelzijdig toeristisch aanbod en profiel.
Haarlem heeft een aantrekkelijke, monumentale binnenstad met een groot cultureel aanbod en
een gezellig centrum met een grote verscheidenheid aan winkels, cafés en restaurants.
Haarlem onderscheidt zich ook door z’n omgeving (duinen, zee, bollenvelden, landgoederen, 
Schiphol, Amsterdam). Haarlem dient zich evenwel te positioneren om het beeld minder
diffuus en sterker te maken.
Positionering geeft invulling aan een gewenst beeld van de stad bij de bezoeker dat zich
onderscheidt van beelden van andere steden. Belangrijk voor de promotie van Haarlem is dat
het beeld positief, onderscheidend, waar en communicabel is. De aanpak richt zich op:
Vaststellen toeristisch profiel Haarlem.
Middel daarbij is het Toeristisch Imago-onderzoek: Haarlem heeft zich samen met andere
middelgrote steden aangemeld voor deelname aan een Toeristisch Imago-onderzoek in 2006
door adviesbureau La group. Het toeristisch profiel is leidend voor het inhoud geven aan
samenwerking en promotie, het bepalen van de doelgroepen en het evenementenbeleid. Bij
evenementen richt de aanpak zich op:
- Het bedenken van een cyclus van jaarlijks wisselende thema’s binnen een overkoepelend 

profiel: Geeft stimulans aan promotie door zowel continuïteit, variatie en vernieuwing in
uit te dragen beelden van Haarlem.

- Evenementen die passen bij gewenst profiel van Haarlem. Er is nu een plan van aanpak
      Uitvoering evenementenbeleid “Evenementen in perspectief” vastgesteld door het College 

van B&W Belangrijke onderdelen daarvan zijn het oprichten van een evenementenfonds,
het realiseren van een evenementenbureau/aanspreekpunt, het maken van een verordening
en de vaststelling van criteria voor subsidieverlening.



Welke organisatie kan Haarlem het best promoten?

Het College kiest in het Coalitie-akkoord voor een fusie van VVV en HAPRO met huisvesting
op of nabij de Grote Markt en wil nauw samenwerken met ATCB.
Voor het samenvoegen van HAPRO en VVV zullen het gewenste fusiemodel en taken en
inrichting bepaald moeten worden. Uitwerkingen/keuzes zijn:
- receptieve en informatieve taken
- aansluiting bij VVV-Nederland
- binnenland- en buitenlandpromotie
- kaartverkoop (ticketoffice voor culturele instellingen)
- adviestaak voor gemeente, instellingen en bedrijfsleven
- winkelfunctie
- actualisatie VVV-website
- huisvesting en formatie
- aansturing via prestatieovereenkomst
- congres- en evenementenbureau
- rol ATCB en of andere promotieorganisaties
- public affairs
Het college kiest met VVV/HAPRO en ATCB voor twee promotiepijlers.

Wat zijn de doelgroepen?

Er zijn veel doelgroepen. Na bepaling van het toeristisch profiel kunnen bepaalde doelgroepen
explicieter benaderd worden. Doelgroepen voor promotie zijn:
- De binnenlandse dagtoerist, bezoekers van buiten Haarlem die komen voor de

cultuurhistorie, de winkels en evenementen.
- Inwoners van Haarlem, bezoeken dezelfde attracties als de binnenlandse dagtoerist
- De verblijfstoerist in de regio, In het Coalitieakkoord wordt gekozen voor een onderzoek

dat moet bijdragen aan het meer profiteren van de toeristenstroom naar Amsterdam.
Daarbij wordt nauw samengewerkt met ATCB.

- De zakelijke toerist, Met onder meer de realisatie van de Phiharmonie zijn congres- en
vergaderfaciliteiten toegenomen

- De buitenlandse toerist, Haarlem is kansrijk voor inkomend toerisme als dagtoerist of als
Verblijfstoerist. Haarlem doet mee aan een onderzoek van het NBTC naar inkomend
Toerisme, resultaten worden dit najaar bekend.

- De jonge toerist, Haarlem moet deze volgens het Coalitieakkoord meer kunnen bieden.
- Bedrijfsleven en instellingen, Groepen en organisaties actief op het gebied van kunst,

cultuur, economie, sport, toerisme en recreatie.
- De watertoerist die gebruik maakt van de steigers in het Spaarne, de kanoroutes en

sloepenverhuur in de stad

Hoe draagvlak te verkrijgen?

Het College van B&W zet in op meer samenwerking met belanghebbende partijen.
Draagvlak is nodig bij de uitwerking van ambities en het bepalen van het toeristisch
uitvoeringsprogramma. Dit is te organiseren door het houden van een drietal workshops met de
meest belanghebbende partijen. Deelnemers zijn vertegenwoordigers uit de sectoren overheid



(gemeente, provincie, ministerie EZ), cultuur, sport, recreatie en toerisme, bedrijfsleven (KvK),
detailhandel, promotie (HAPRO/VVVZK, ATCB) en evenementen. Voor het leiden van een
workshop kunnen vanuit het OPH-budget externe deskundigen worden ingehuurd.
Workshop toeristische promotieorganisatie, Richt zich op het mogelijk maken van de
 fusie tussen HAPRO en VVV en het gewenste fusiemodel.
Workshop Haarlem profiel, Richt zich op uit te dragen toeristisch profiel en

naamsbekendheid en cyclus van wisselende themajaren.
Workshop toeristische ambities, Richt zich op de uitwerking van ambities en acties voor

verbetering van het toeristisch aanbod (OPH-projecten en andere acties)
Workshops dragen, dankzij de gezamenlijke inzet van deskundigen en betrokkenen uit de
toeristische sector, bij aan de toename van het toerisme naar Haarlem. Economie werkt dankzij
hele goede netwerken van overheid, bedrijfsleven en diverse culturele/toeristische en andere
instellingen. Voor de workshops zullen ook raadsleden worden uitgenodigd.

Wat zijn toeristische projecten in het kader van het
Ontwikkelingsprogramma?

Voor het verwezenlijken van de voornoemde prestatiedoelen van het OPH (P 49 dagbezoeken
en P 50 verblijfstoeristen) zijn bestedingsvoorstellen gedaan die beoordeeld worden bij de
behandeling van de kadernota.

Dagbezoek P 49:
De doelstelling is om in 2009 tien procent meer dagbezoeken (100.000 extra) in Haarlem te
ontvangen dan in 2004.
Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende concrete bestedingsdoelen:
Monitoring resultaten P49 middels Continue Vakantie Onderzoek (CVO) en Monitor

Inkomend Toerisme, 2006-2009:€15.000,- (2006-2009:€12.000,-, 2008:€3.000,-);
Centrum Management 2007-2009:€195.000,- (het betreft een maximale reservering.

Gezocht wordt naar bijdragen bedrijfsleven middels systematiek van BIDS / Business
Improvement Districts);

Vermarkten (verkopen als aantrekkelijke bestemming voor o.a. winkelen) Haarlemse
binnenstad (uitvoering communicatieplan ‘Parels in de Kroon’) 2007-2008:€130.000,-
(2007:€80.000,- 2008:€50.000,-) (het betreft een maximale reservering. Gezocht wordt
naar bijdragen bedrijfsleven middels systematiek van BIDS / Business Improvement
Districts);

Strategische positionering toeristisch Haarlem–noodzakelijk als input voor herijking
toerisme beleid Haarlem (onderzoek Toeristisch Stadsimago), 2006:€ 10.000,-;

Zilveren camera (2007-2009:€75.000,-);
Restauratie Scheepshelling bij Molen de Adriaan (2006:€30.000,-);
Steigers Pest en Dolhuis (2006:€20.000,-);
Herplaatsen fotoframes (2006:€15.000,-);
Sanitaire voorzieningen pleziervaart (2006:€40.000,-);

De overige bestedingsdoelen zullen worden bepaald aan de hand van de herijking van het
toeristisch beleid middels onderhavig Plan van Aanpak.. Na vaststelling van de ambities kan



bepaald worden hoe deze gerealiseerd kunnen worden, door welke organisatie(s) dit dient te
gebeuren en tegen welke kosten. Bepaald zal moeten worden wat de Haarlemse ambitie is op
een aantal terreinen:
Toeristische informatievoorziening (o.a. loketfunctie VVV);
Verbetering toeristische infrastructuur (bijvoorbeeld: stadscamping, toegang grote Kerk (op

zondag), tentoonstellingsbudgetten musea, Industrial Route of Heritage, relocatie VVV en
incidentele ruimere openstelling, parkeerplaatsen toeristenbussen Dreefzicht,
camperparkeerplaatsen, jachthaven Schoteroog, tweede expositie archeologisch museum,
RES fietsen wandelroutes, prijsvraag bevordering toerisme, kleinschalige ingrepen
buitenruimte binnenstad en sanitaire voorzieningen & aanleg steigers pleziervaart);

Evenementen (bepalen ambitieniveau in Haarlem voor de periode 2006-2009);
Binnenlandse- en buitenlandse promotie (bijvoorbeeld Hapro, ‘papier en pixels’, deelname 

Amsterdam Partners, Amsterdam Plus, ATCB);
Acquisitie binnen- en buitenlandse toeristen (bijvoorbeeld VVV, Hapro);
Acquisitie binnen- en buitenlandse zakelijke bezoekers (bijvoorbeeld congressen, NBTC).

Verblijfsbezoek P 50:
De doelstelling is om in 2009 tien procent meer verblijfstoeristen te ontvangen (20.000 extra)
in Haarlem te ontvangen dan in 2004
In de periode 2006-2008 zal gewerkt worden aan de uitvoering van een plan van aanpak te
stimulering van de realisatie van nog meer hotelcapaciteit en ter stimulering van een betere
hotelbezetting in het laagseizoen. Monitoring van de prestatie geschiedt op grond van
gemeentelijke gegevens inzake de toeristenbelasting. .
De voor P 50 indicatief toegedeelde gelden worden naar verwachting besteed in 2006 en 2007
ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak hotelcapaciteit (respectievelijk€ 
30.000, - in 2006 en€ 20.000, - in 2007). De besteding van de beschikbare gelden moet nog
verder gespecificeerd worden. In de genoemde workshop zal ook aan dit punt een nadere
uitwerking gegeven worden.

Borgen van prestaties
Het inzichtelijk maken van een één op één relatie tussen financiële investering en toename van
toeristisch bezoek is niet mogelijk Via monitoring kan bijvoorbeeld wel nagegaan worden
hoeveel bezoekers een evenement heeft opgeleverd of hoeveel toeristen er naar Haarlem zijn
gekomen. Het weer, de economische conjunctuur, de concurrentie van andere plaatsen en
landen e.d. hebben een autonome invloed op het bezoek aan Haarlem.
De concrete, benoemde en beoogde projecten dragen uiteraard wel bij aan de prestaties.

Relatie prestaties, gemeentelijke inkomsten en bestedingen in de stad.
Door de heffing van toeristenbelasting krijgt de gemeente directe inkomsten uit het toerisme.
Voor een hotelovernachting is het tarief per persoon per nacht€ 1,90 . Voor een overnachting 
op de camping is het tarief€ 0,80. Daarnaast zijn er inkomsten uit havengelden die geïnd
worden bij de pleziervaartuigen die in Haarlem overnachten.
In 2005 was de opbrengst van de toeristenbelasting ruim€ 410.000, -. Toename van circa
20.000 verblijfsbezoekers kan de gemeente bijna€ 40.000, - extra inkomsten opleveren.
Een gemiddelde dagbezoeker geeft in Haarlem per persoon zo’n € 30, - a€ 40, - uit.
Voor verblijfsbezoekers is dat naar schatting circa€  80, -.
Het halen van de prestaties kan dan volgens een globale schatting circa 4 miljoen euro aan extra
bestedingen in de locale economie opleveren. Volgens het CVO (Continu Vakantie Onderzoek)
zijn er jaarlijks rond 3 miljoen dagbezoeken van Nederlandse toeristen aan Haarlem.



Met wie samenwerken?

Zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal zijn er voor de gemeente partners voor
samenwerking, al dan niet in samenwerkingsverbanden.
Lokale partners: City Haarlem, Horeca /Hoteliers Culturele instellingen, MKB-Haarlem,
Centrum Manager, Vereniging voor ambulante Handel, sponsors, HAPRO.
Regionale partners: Amsterdam Partners, Amsterdam Plus, ATCB, Toerisme Noord-Holland,
DFDS Seaways, gemeenten Zuid-Kennemerland, ROA-gemeenten, Provincie Noord-Holland, Kamer
van Koophandel, Connexion, Politie Kennemerland, VVVZK.
Landelijke partners: ministerie van EZ, NBTC, VVV-Nederland, reisorganisaties, NS
Internationale partners: zustersteden, buitenlandse evenementenorganisaties.

Wie zijn bij de gemeente verantwoordelijk?

Bestuurlijk verantwoordelijk: de portefeuillehouder economische zaken en promotie
De ambtelijke opdrachtgever: het hoofd van de afdeling Beleid van de sector Stedelijke

Ontwikkeling, Tonny Lepeltak-Brinkman
De ambtelijke opdrachtnemer: van het bureau Wonen, Economie en Monumenten van de

afdeling Beleid, Michiel van Baarsen en Eric Evertse
Gemeentelijke disciplines: afdelingen Cultuur, Sport en Recreatie, Vergunningen en

Toezicht,
Projectmanagement, Veiligheid, Verkeer en Vervoer, BOR,
Onderzoek en Statistiek

Uren-inzet : Benodigde capaciteit moet nog nader bepaald worden maar
zal beperkt zijn. De inzet is sober en doelmatig.

Budget?

Het budget voor toerisme komt uit het OPH, de algemene middelen en uit bijdragen van
derden. Hieronder zijn opgenomen de schema’s van de inicatieve begroting dag- en
veblijfstoerisme en een schema concrete bestedingsdoelen.
Vanuit het OPH-budget wordt geïnvesteerd in structurele toename van het dagtoerisme en in
structurele toename van het verblijftoerisme. Dat de investering voor de toename van het
dagtoerisme aanzienlijk meer is dan de investering voor toename van het verblijftoerisme is
verklaarbaar. Investeringen voor het dagtoerisme dragen bij aan de toename van het
verblijftoerisme. Herprofilering van de buitenruimte in de binnenstad, het nieuwe museum Pest
en Dolhuys, de Michelangelo-tentoonstelling etc. maken de stad aantrekkelijker voor bezoek en
ook voor langer verblijf met overnachting. Voor financiële bijdragen in private ontwikkelingen,
zoals hotelontwikkeling, is minder overheidsgeld nodig. Binnenkort komen er bovendien 100
hotelkamers bij. De gemeente heeft deze ontwikkeling gestimuleerd en gefaciliteerd.
Uitbreiding van het aantal hotelkamers betekent een grote stimulans voor de toename van het
verblijfstoerisme.
Naast het beschikbaar zijn van OPH-budget voor de bevordering van het toerisme is er geld
beschikbaar vanuit de algemene middelen voor de toeristische promotie door VVV en HAPRO.



Bijdragen van derden komen van sponsors (o.a. Haarlems bedrijfsleven), andere overheden en
uit verschillende fondsen.

OPH:

P 49 Structureel 100.000 extra dagbezoeken
Indicatieve begroting 2006 tot en met 2009 (x 1.000 €)
Budget 2006 2007 2008 2009 Totaal

Verplichtingen 164 164
Bestedingsdoelen (concreet benoemd) 13 173 106 53 345
Bestedingsdoelen (na herijking) 326 217 254 257 1.054
ISV-2 (totaal) 1.563
ISV-1 (totaal) 180 180
Totaal generaal 683 390 360 310 1.743

P 50 Structureel 20.000 extra verblijfsbezoekers
Indicatieve begroting 2006 tot en met 2009 (x 1.000 €)
Budget 2006 2007 2008 2009 Totaal

ISV-2 30 20 0 50

Schema bestedingen
Activiteit Jaren Bedrag in euro’s Financiering

Monitoring CVO 2006-2009 15.000, - OPH
Monitoring Inkomend
Toerisme

2006-2009 15.000, - OPH

CMG 2007-2009 195.000,- OPH
Parels in de Kroon 2007-2008 130.000,- OPH
Imago-onderzoek 2006 10.000,- OPH
Zilveren camera 2007-2009 75.000,- OPH
Scheepshelling Molen
de Adriaan

2006 30.000,- OPH

Steiger Pest en
Dolhuys

2006 20.000,- OPH

Herplaatsen
fotoframes

2006 15.000,- OPH

Sanitaire
voorzieningen
pleziervaart

2006 40.000,- OPH

Plan van Aanpak
Hotelcapaciteit

2006-2007 50.000,- OPH

Noodfonds
evenementen

2006 125.000,- OPH

Evenementenfonds 2007 125.000,- OPH
Evenementenfonds 2008 e.v. p.m. Algemene Middelen,

sponsoring
VVV 2006 300.000, - Algemene Middelen
VVV 2007 e.v. p.m. Algemene Middelen



HAPRO 2006 41.310, - Algemene Middelen
HAPRO-personeel 2006 e.v. p.m. Algemene Middelen
HAPRO 2007 e.v. p..m. Algemene Middelen
Nader te bepalen 2006 e.v. p.m. Sponsors, Provincie,

Ministerie, fondsen

Procedure/Planning?

2006
Juni : EZ-overleg

Staf Beleid
Juli : MTSO

Staf Economie
September/ Workshops
Oktober
Oktober/ : Uitvoeringsprogramma voor Begroting
November
2007 : Start uitvoering /vervolg projectopdrachten

Resultaat?

De beoogde resultaten van de hierboven voorgestelde procedure is:

- dat er in 2010 structureel 100.000 meer dagtoeristen en 20.00 meer verblijftoeristen Haarlem zullen
bezoeken.

- dat er een breed gedragen toeristisch beleidskader tot stand is gekomen met daaraan gekoppeld een
concreet uitvoeringsprogramma.

De workshops moeten de basis verschaffen voor het kader en het programma. De fusie van VVV en
HAPRO, het profiel van de gemeente Haarlem op toeristisch gebied en de acties uit het
uitvoeringsprogramma zijn de instrumenten die moeten leiden tot de blijvend hogere bezoekers
aantallen in Haarlem.

De resultaten sluiten aan bij de doelen uit het coalitieprogramma ten aanzien van toerisme en bij de
afspraken die met het rijk zijn gemaakt in het kader van OPH 2. Bovendien wordt hiermee uitvoering
gegeven aan de afspraken die met de raadsleden zijn gemaakt tijdens de workshop toerisme aan het
begin van dit jaar.




