
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

18 januari 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer Aynan, de heer  

J. Fritz en de heer O. Özcan en het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Aan: het College van B&W Haarlem 

Betreft: Raadsvragen ex art. 38 RvO 

  

 

Geacht College van B&W, 

  

De PvdA-fractie verzoekt u om schriftelijke beantwoording van onderstaande 

vragen conform artikel 38 Reglement van Orde. 

 

Haarlem is populair bij toeristen, zo blijkt onder meer uit een recent onderzoek van 

het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, waarover portefeuillehouder 

Schneiders in december een brief schreef aan de commissie Ontwikkeling. 

Opvallend is echter dat Haarlem relatief weinig door in Amsterdam verblijvende 

toeristen wordt bezocht. In uw brief schrijft u daarom dat Haarlem moet inzetten op 

samenwerking met Amsterdam om zo beter te kunnen profiteren van de toeristische 

aantrekkingskracht van Amsterdam. Ook in het coalitieakkoord en de 

prestatieafspraken met de VVV is dit als speerpunt opgenomen.  

 

Op 11 januari werd op de Vakantiebeurs in Utrecht een achtdaagse 

cultuurhistorische rondreis door Noord- en Zuid-Holland voor Spaanse en Italiaanse 

toeristen gepresenteerd. Deze rondreis, die vanaf het voorjaar geboekt kan worden 

bij de reisbureaus van El Corte Ingles in Spanje en Olympia Travel in Italië, is 

opgezet door Amsterdam Plus. Dit is een samenwerkingsverband van onder meer 

de provincies Noord- en Zuid-Holland, gemeenten en bedrijfsleven dat 

economische groei wil bereiken door de regio te laten meeprofiteren van de 

aantrekkingskracht van Amsterdam. Men richt zich daarbij vooral op het aantrekken 

van toeristen uit groeimarkten als China, Oost-Europa, Spanje en Italië. 

 

De rondreis richt zich voornamelijk op cultuurhistorie en doet naast Amsterdam 

plaatsen aan als Hoorn, Alkmaar, Dordrecht, Gouda, Delft en Leiden. De route gaat 

echter (letterlijk) met een grote boog om Haarlem heen. De PvdA vindt dit een 
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gemiste kans. Om mee te profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam en 

van het toenemende aantal toeristen uit Spanje en Italië is het van groot belang dat 

Haarlem onderdeel uitmaakt van dit soort initiatieven. 

 

Daarom wil de PvdA-fractie u graag de volgende vragen stellen: 

 

1. Bent u het met de PvdA eens dat Haarlem zich zoveel mogelijk moet 

aansluiten bij dit soort initiatieven om zo mee te profiteren van de 

aantrekkingskracht van Amsterdam en van het toenemende aantal toeristen 

uit Spanje en Italië? 

 

2. Is de gemeente of de VVV Haarlem benaderd over deelname aan deze 

rondreis of heeft u zelf stappen ondernomen om Haarlem onderdeel te laten 

uitmaken van de route? 

 

3. Ziet uw College mogelijkheden om Haarlem alsnog onderdeel te laten 

uitmaken van dit initiatief?  

 

4. Hoe wil uw College in de toekomst voorkomen dat Haarlem bij soortgelijke 

initiatieven opnieuw buiten de boot valt? 

 

5. Om beter te kunnen profiteren van de nabijheid van Amsterdam is de PvdA 

van mening dat er vaart gemaakt moet worden met realisatie van de 

voornemens uit het Plan van Aanpak Toerisme en Promotie en het 

coalitieakkoord om aan te sluiten bij Amsterdam Plus en tot nauwere 

samenwerking te komen met het Amsterdams Toerisme & Congres Bureau 

(ATCB). Hoe staat het hiermee? Wanneer kan de Raad een voorstel hierover 

verwachten? 

 

Namens de fractie van de PvdA, 

 

Moussa Aynan, Jeroen Fritz en Oktay Özcan 

 

 

 

 

Aan de heer M. Aynan   De heer J. Fritz  

lid van de gemeenteraad   lid van de gemeenteraad  

Spaarnwouderstraat 16d   Rijksstraatweg 12 020   

2011 AD  Haarlem   2022 DA  Haarlem    

 

De heer O. Özcan 

Lid van de gemeenteraad 

Maerten v. Heemskerkstraat 42 rd 

2021 ZL  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 18 januari 2007 

Initiatief Amsterdam Plus  
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Geachte heer Aynan, heer Fritz en heer Özcan, 

 

U heeft geconstateerd dat Haarlem niet mee doet in een initiatief dat is opgezet door 

Amsterdam Plus. Dit noemt u een gemiste kans voor het meeprofiteren van de 

toeristische aantrekkingskracht van Amsterdam. 

Op de 5 vragen die u hierover gesteld heeft ga ik hier in. 

 

1 Bent u het met de PvdA eens dat Haarlem zich zoveel mogelijk moet aansluiten 

bij dit soort initiatieven om zo mee te profiteren van de aantrekkingskracht van 

Amsterdam en van het toenemende aantal toeristen uit Spanje en Italië? 

 

Antwoord  

Ja, het college onderschrijft de ambitie voor toename van toeristisch bezoek aan 

Haarlem en de voordelen daarbij van samenwerking met Amsterdam. 

Ik verwijs u hiervoor naar het Coalitieakkoord, de Economische Agenda en het Plan 

van Aanpak Toerisme en Promotie 2006-2010. 

 

2  Is de gemeente of de VVV Haarlem benaderd over deelname aan deze rondreis 

of heeft u zelf stappen ondernomen om Haarlem alsnog onderdeel te laten 

uitmaken van dit initiatief? 

 

Antwoord  

Nee, de gemeente Haarlem en de VVV Zuid Kennemerland zijn niet benaderd over 

deelname aan de rondreis door Noord- en Zuid-Holland. Het vorige college, de 

wethouder Economische Zaken, is wel benaderd voor algemene deelname in 

Amsterdam Plus en heeft laten onderzoeken of deelname uit het VVV-budget 

mogelijk was. Dit bleek niet mogelijk zonder dat dit ten koste zou gaan van andere 

promotieactiviteiten voor Haarlem. Vervolgens is geconstateerd dat voor deelname 

OPH-budget kan worden aangewend. In het Plan van Aanpak Toerisme en 

Promotie 2006-2010  is Amsterdam Plus  als één van de bestedingsdoelen 

opgenomen die zou passen in te herijken toeristische ambities. Inmiddels is 

ambtelijk een afspraak gemaakt met de organisatie van Amsterdam Plus. Het 

college zal u eventuele verdere besluitvorming over Amsterdam Plus voorleggen. 

Zie verder het antwoord op vraag 1.      

  

3 Ziet uw College mogelijkheden om Haarlem alsnog onderdeel te laten 

uitmaken van dit initiatief? 

 

Antwoord  

Zie de antwoorden op vragen 1 en 2. 

 

4. Hoe wil uw College in de toekomst voorkomen dat Haarlem bij soortgelijke 

initiatieven opnieuw buiten de boot valt? 

 

Antwoord  

Zie de antwoorden op vragen 1 en 2. 

 



 

 

55/2007 

55-4 

 

 

 

 

5. Om beter te kunnen profiteren van de nabijheid van Amsterdam is de PvdA van 

mening dat er vaart gemaakt moet worden met realisatie van de voornemens 

uit het Plan van Aanpak Toerisme en promotie en het coalitieakkoord om aan 

te sluiten bij Amsterdam Plus en tot nauwere samenwerking te komen met het 

Amsterdams Toerisme & Congres Bureau (ATCB). 

Hoe staat het hiermee? Wanneer kan de Raad een voorstel hierover 

verwachten? 

 

Antwoord  

Zoals toegezegd bij de behandeling van het Plan van Aanpak Toerisme in de cie 

Ontwikkeling zal voor de zomer de juridische structuur van de fusie VVV/HAPRO 

helder zijn. Er is een stuurgroep van direct betrokkenen gestart die constructief 

samenwerken. De inhoudelijke verkenning richt zich op de realisatie van één 

organisatie City Marketing Haarlem (CMH) en oriënteert zich op de vraag van het 

bij CMH onderbrengen of aanhaken van een toeristisch  promotie/informatiepunt 

(fusie HAPRO en VVV), bedrijfsacquisitie, Centrum Management en een 

evenementenloket. Tot de opdracht voor verkenning behoort ook de aansluiting bij 

Amsterdam, onder meer via ATCB. U wordt hierover binnenkort nader 

geïnformeerd.    

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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