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Voorwoord

Voor u ligt de verkorte versie van het Masterplan Recreatie & Toerisme Voorne-Putten/Rozenburg. Deze versie is
een vlot leesbare en geillustreerde samenvatting van het volledige, officiële Masterplan, dat inclusief bijlagen een
kleine 100 pagina’s telt.

Het Masterplan schetst een beeld van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling die de regio de komende 10 jaar
voor ogen staat. Het plan blijft echter niet steken in streefbeelden, strategiën en mooie voornemens alleen. Het
bevat eveneens een groot aantal concrete projecten voor de komende 3 jaar, een uitvoeringsstructuur en
financieringsvoorstel, zodat er zichtbare resultaten geboekt kunnen worden.

Sterk aan het plan is voorts dat de regio erin geslaagd is om duidelijke, ruimtelijk ingevulde, thematische
beleidskeuzes te maken. Hiermee zal de slagvaardigheid en de effectiviteit van beleid én uitvoering vergroot
worden.

Dit Masterplan is tot stand gekomen door de inzet van velen en door intensieve samenwerking tussen betrokken
partijen: de zes gemeenten en de provincie, Kamer van Koophandel Rotterdam en  ondernemersverenigingen
(m.n. TOP Voorne), het recreatieschap, de regio VVV en andere toeristische organisaties.

Die grote mate van betrokkenheid en  samenwerking bieden een goed perspectief voor een daadkrachtige
voortzetting middels besluitvorming, ondertekening van een convenant en uitvoering.

Allereerst komt dit najaar de besluitvorming in besturen en gemeenteraden aan de orde. U wordt daarvan middels
de nieuwsbrieven over het Masterplan op de hoogte gehouden.

Daarna start het echte werk. Er staan tal van projecten op de rol voor de komende jaren. Wat ons betreft gaan we
daar samen met u zo snel mogelijk mee aan de slag, zodat er een vernieuwd toeristisch-recreatief elan ontstaat
in onze mooie, kansrijke regio Voorne-Putten/Rozenburg.

Leen van der Sar
Voorzitter bestuurlijke commissie recreatie &toerisme Voorne-Putten/Rozenburg
Gedeputeerde recreatie & toerisme Provincie Zuid-Holland

.
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Samenvatting

Aanleiding
De snelle groei en ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector dwingt ondernemers en regio’s continu tot
productverbetering en innovatie. Dit gegeven heeft de regio Voorne-Putten/Rozenburg er toe gebracht
gezamenlijk een ontwikkelingsvisie op te stellen en deze vervolgens uit te werken in een concreet
uitvoeringsplan: het Masterplan Recreatie & Toerisme.

Ontwikkelingsvisie Park-Eiland
De uitgangspunten voor het Masterplan zijn: de ontwikkelingsvisie Park-Eiland, het bundelen van partijen en
belangen en het aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de regio.
De visie Park-Eiland is gericht op het aantrekkelijker van de regio voor recreatief wonen en verblijven door het
verder ontwikkelen van de kernkwaliteiten natuur, landschap en cultuur en van voorzieningen voor het brede
scala van sport en vrije-tijd.

Onderzoeksfase
Voordat deze visie in ruimtelijke zin uitgewerkt is  en vertaald is in een projectenplan, heeft er onderzoek
plaatsgevonden naar de sterke en zwakke punten, wensen en mogelijkheden, in ontwikkeling zijnde producten,
marketing & promotie en huidige samenwerkingsvormen.

In deze fase kwam duidelijk naar voren dat het productaanbod verouderd, de doelgroep eenzijdig samengesteld
en het draagvlak voor toeristische ontwikkeling beperkt is. Daar staat tegenover dat het oorspronkelijke aanbod in
relatie tot marktontwikkelingen sterk is, dat  innovaties voorzichtig op gang komen en er veel nieuwe ideeën
leven. Dit laatste kwam het duidelijkst naar voren op een druk bezochte brainstormbijeenkomst, waar zo veel
ideeën werden aangereikt dat de regio er wel 25 jaar mee vooruit kan.

In deze fase is eveneens duidelijk geworden dat de marketing en promotie sterk verbeterd en centraler
aangestuurd moet worden. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat toeristisch-recreatieve
samenwerkingsverbanden  onvoldoende ontwikkeld zijn.

Visie en Strategie
Op basis van dit onderzoek zijn er een zestal strategische uitgangspunten benoemd, t.w.:
1. profilering door ruimtelijke keuzes en uitwerking van thema’s en speerpunten;
2. versterking van bestaande markten door kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van nieuwe door

productontwikkeling;
3. integratie van bestaande plannen;
4. gebruik van gezamenlijk toetsingskader;
5. een sterke uitvoeringsorganisatie; en
6. heldere afspraken over samenwerking.

Ruimtelijke uitwerking
In streefbeelden is aangeven waar en hoe de ruimteliijke uitwerking van thema’s en speerpunten zijn beslag kan
krijgen. Hiermee zijn ook duidelijke keuzes gemaakt, zoals voor watersportontwikkeling in Hellevoetsluis,
cultuurtoerisme in Brielle, ecotoerisme in Westvoorne, natuurontwikkeling en agrotoerisme in Bernisse, sport en
vermaak in Spijkenisse en op de Landtong van Rozenburg.

Toetsingskader
Om deze evenwichtige en perspectiefvolle ontwikkeling van recreatie en toerisme op heel VPR te stimuleren en
te sturen is er een gezamenlijk toetsingskader ontworpen. Alle nieuwe plannen zullen middels dit kader
beoordeeld worden. De voorbereiding en vaststelling van de beoordelingen is vastgelegd binnen het
organisatieplaatje van het Masterplan.
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Programmaplan
Het hart van het Masterplan bestaat uit een ambitieus programmaplan van ruim 60 projecten. Hieruit zijn een
aantal projecten geselecteerd die in de komende 3 jaar gerealiseerd zullen worden. Alle overige projecten zijn
niet vrijblijvend benoemd, maar worden uitgevoerd door de betrokken convenantspartijen zelf.

Organisatie
Voor de uitvoering van het masterplan wordt een apart projectbureau ingericht, dat in facilitaire zin wordt
ondergebracht bij een bestaande toeristische organisatie. Het projectbureau wordt aangestuurd door een
stuurgroep waarin alle convenantspartijen bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. Het projectbureau bestaat tenminste
uit een programmamanager. Hij verzorgt de uitvoering van gezamenlijk projecten en ziet toe op de voortgang van
alle overige projecten. Daarnaast geeft hij leiding aan tijdelijke en permanente werkgroepen en verzorgt de
communicatie.

Convenant
Ter onderschrijving en uitvoering sluiten alle betrokkenen een convenant. Dit betekent dat zij instemmen met de
gehele tekst van het Masterplan, met de daarin vastgelegde financiële afspraken en met de  verantwoordelijkheid
inzake de uitvoering van de ‘eigen’ projecten.

Financiën
De uitvoeringskosten van de gezamenlijke projecten en de kosten van het projectbureau bedragen tezamen f 1,4
miljoen voor een periode van 3 jaar. Er is een verdeelsleutel afgesproken over de bijdrage van alle betrokken
partijen.
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1 Inleiding

Aanleiding
Recreatie en toerisme is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot één van de belangrijkste (groei)-sectoren in
binnen- en buitenland. De bestedingen in deze sector bedragen in de Provincie Zuid-holland maar liefst 14 miljard
gulden. Ook op Voorne-Putten/Rozenburg is recreatie en toerisme met een omzet van 205 miljoen gulden en een
werkgelegenheid van ruim 2.000 arbeidsplaatsen, een belangrijke economische motor. Daarnaast is de sector
van belang voor het imago van de streek en het voorzieningenniveau voor de eigen inwoners.

Door nieuwe communicatie-ontwikkelingen, de verzelfstandigde positie van de consument en andere
omstandigheden verandert de toeristisch-recreatieve markt voortdurend. Dit dwingt ondernemers en regio’s om
continu bezig te zijn met productverbetering en innovatie.

Ook de regio Voorne-Putten/Rozenburg ziet in dat zij mee moet gaan in deze ontwikkelingsslag om haar
concurrentiepositie te behouden en te verbeteren. De regio heeft daartoe eerst een ontwikkelingsvisie laten
opstellen.

Uitgaande van deze visie is de volgende stap gezet: het vertalen van deze algemene visie in een concreet
actieprogramma onder de titel “Masterplan Recreatie & Toerisme Voorne-Putten/Rozenburg. Begin september
2000 heeft de gemeente Brielle, mede namens de gemeenten Bernisse, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse
en Westvoorne, de Provincie Zuid-Holland, de Kamer van Koophandel Rotterdam, het Recreatieschap Voorne-
Putten/Rzenburg, TOP Voorne en de Regio VVV Voorne, Nieuwland Advies de opdracht gegeven om dit
Masterplan voor de regio op te stellen.

Samenvatting ZKA-studie
In 1999 heeft het Adviesbureau ZKA een onderzoek verricht naar het productaanbod en de mogelijkheden van de
regio en een aantal mogelijke ontwikkelingsrichtingen voorgesteld.

De belangrijkste conclusies van ZKA zijn:
- het oorspronkelijk aanbod is goed;
- het afgeleide aanbod is verouderd;
- 90% van de bezoekers komt uit Zuid-Holland;
- de omzet wordt geschat op f 205 miljoen.

Naar aanleiding van deze analyse en mede op basis van algemene marktontwikkelingen (w.o. de vraag naar
kwaliteit, diversiteit, groene omgeving, cultuur en vermaak), zijn er een drietal ontwikkelingsconcepten
beschreven onder de namen Prettig-, Park- en Rijk-Eiland. De regio heeft gekozen voor het concept Park-Eiland,
met elementen uit Prettig- en Rijk-Eiland.

Ontwikkelingsvisie Park-Eiland
Deze visie is gericht op het aantrekkelijker maken van de regio voor recreatief wonen en verblijven (in het hogere
marktsegment) door het verder ontwikkelen van natuur, landschap en cultuur en van voorzieningen gericht op
vrije-tijd, sport en wellness.

Deze ontwikkelingsvisie heeft derhalve als doel om zowel bestaande doelgroepen beter te bedienen (door de
ontwikkeling van een gedifferentieerd productaanbod) als om nieuwe, specifieke doelgroepen aan te trekken
(door innovatie en kwaliteitsverbetering).

Binnen deze visie zijn de volgende specifieke thema’s en speerpunten benoemd: water(sport), cultuur(historie),
natuur & landschap, zakelijke markt, verblijf, sport & vermaak en imago-ontwikkeling.
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Doelstellingen Masterplan
Voor het opstellen van het Masterplan zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
1. het bundelen van alle partijen en belangen ter bevordering van recreatie en toerisme op Voorne-

Putten/Rozenburg
2. het opstellen van een gezamenlijk actieplan en uitvoeringsprogramma om de ontwikkeling van recreatie en

toerisme de komende jaren te realiseren.

Naast deze doelstellingen zijn een aantal specifieke vragen gesteld:
a. het verkrijgen van overzicht in bestaande, in ontwikkeling zijnde en gewenste producten;
b. het opstellen van een toetsingskader voor  productverbetering en productontwikkeling;
c. een organisatorisch kader voor de uitvoering van het Masterplan;
d. een financieringsvoorstel voor de uitvoering;
e. aanbevelingen voor de communicatie en de relatie met andere beleidstrajecten.

Werkwijze
De opdracht voor het opstellen van het Masterplan is verdeeld in twee fasen, een onderzoeksfase en een
uitwerkingsfase, met daar tussenin een periode voor terugkoppeling.

Thans is het officiële en volledige eindrapport gereed en ligt de vlot leesbare en geillustreerde samenvatting
daarvan voor u.

Tijdens het gehele traject is er veelvuldig overleg geweest met de begeleidende klankbordgroep en  de
bestuurlijke commissie recreatie en toerisme.

Ook is er veel aandacht besteed aan de communicatie met overige belanghebbenden (zoals
ondernemersverenigingen en raadscommissies) en zijn er diverse nieuwsbrieven over het Masterplan
uitgebracht.
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2 Onderzoek

Interviewronde
In de onderzoeksfase is met ongeveer 30 vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven gesproken over
recreatie en toerisme op Voorne-Putten/Rozenburg. Het doel hiervan is om betrokkenheid en draagvlak te
generen voor het Masterplan, om een goed beeld te krijgen van de sector, om wensen en ideeën naar boven te
halen en om een basis te leggen voor de opzet en inhoud van een informatie- en documentatiebestand.

Uit deze gespreksronde zijn de volgende conclusies getrokken:
1. er bestaat grote overeenstemming over de zwakke punten (onbekendheid, onvoldoende voorzieningen, te

veel vaste lig- en verblijfsplaatsen, te weinig draagvlak voor toerisme, imago en promotie) en sterke punten
(natuur, cultuur, ruimte, kleinschaligheid, watersportmogelijkheden);

2. de ontwikkelingsvisie Park-Eiland is nog onbekend en te abstract;
3. er leven heel veel goede ideeën voor productverbetering en innovatie;
4. het ontbreekt aan voldoende draagvlak voor toeristische ontwikkeling en promotie bij zowel gemeenten als

ondernemers;
5. gemeenten zien te weinig het belang in van toeristische ontwikkeling;
6. ondernemers zijn te weinig geïnteresseerd in toeristische ontwikkeling omdat men bedrijfseconomisch de

mogelijkheden niet heeft of meer afhankelijk is van andere markten;
7. de samenwerking op toeristisch-recreatief gebied in de streek is op alle niveau’s gebrekkig en het ontbreekt

aan een sterke organisatie die hierin het voortouw zou kunnen nemen.

Informatie- en documentatiebestand
Het doel van dit bestand is om een compleet en actueel beeld te hebben van het totale productaanbod, zowel ten
behoeve van het dagelijks gebruik richting consument als om een goede afweging te kunnen maken bij de keuzes
voor productontwikkeling en –verbetering. Het opzetten en onderhouden van een dergelijk bestand is een nuttige,
maar arbeidsintensieve aangelegenheid, omdat het totale aanbod uit ca. 300 producten bestaat.

Om dit bestand op te zetten is gekozen om aan te sluiten bij het bestaande, landelijke TOERIS-systeem van de
VVV’s.Dit Toeris-systeem zal uitgebreid worden met een aantal ‘verborgen’ velden voor ‘eigen’ gebruik. Het
bestand wordt (via internet) aan alle betrokkenen beschikbaar gesteld. De VVV gaat het bestand onderhouden,
de beoordelingsvelden worden ingevuld door de werkgroep Masterplan.

Gewenste en in ontwikkeling zijnde producten
Uit de deskresearch en interviews is een verrassend grote hoeveelheid plannen naar voren gekomen van in
ontwikkeling zijnde producten. Wel is niet altijd even duidelijk wat de stand van zaken is bij de realisatie van al
deze plannen. Op basis van uitvoerbaarheid (in termen van draagvlak, financiën, ed.) en aansluiting bij de
ontwikkelingsvisie Park-Eiland, is een aantal in ontwikkeling zijnde producten geselecteerd die zijn opgenomen in
het uitvoeringsprogramma.

Tijdens een brainstormbijeenkomst zijn er veel nieuwe ideeën gegenereerd op het gebied van
productontwikkeling en promotie. Ook uit deze groep is een selectie gemaakt voor het uitvoeringsprogramma.
Tevens is afgesproken om over een aantal controversiële projecten voorlopig niet meer te discussiëren.

Marketing en promotie
Er is veel kritiek op de marketing en promotie van Voorne-Putten/Rozenburg. Veelal wijst men de VVV aan als
verantwoordelijke. Dit is niet geheel terecht. Gezien de beperkt beschikbare menskracht en middelen doet de
VVV wat mogelijk is. Ondanks die kritiek gebeurt er toch veel aan promotie van de regio, voorzieningen en
particuliere ondernemingen door alle betrokkenen. Ook wordt er goed gebruik gemaakt van nieuwe media als
internet.

Bij de verbetering van de marketing en promotie dient het accent gelegd te worden bij:
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- samenvoegen en efficiënter inzetten van verschillende budgetten;
- communiceren van dezelfde boodschappen en logo’s op basis van de Park-Eiland-visie;
- gezamenlijk promotiemateriaal op basis van gekozen thema’s en speerpunten.

Samenwerkingsverbanden
Uit de inventarisatie van samenwerkings-verbanden en –organisaties is gebleken dat voor de uitvoering van het
Masterplan aangesloten zou kunnen worden bij drie regionale organisaties:
- het Gebiedsgericht Project VPR,
- het Recreatieschap VPR, en
- de Regionale VVV Voorne.
Daarnaast zijn er nog vele andere regionale, subregionale, lokale en sectorale samenwerkings-veranden, maar
die kunnen om uiteenlopende redenen zeker geen leidende rol vervullen.

Ook de bovengenoemde drie zijn in hun huidige constellatie geen van alle echt geschikt om de uitvoering van het
Masterplan te trekken.
In de uitwerkingsfase is daarom gekozen om een nieuw projectbureau op te richten, deze in facilitaire zin onder te
brengen bij de VVV of een andere organisatie en dit projectbureau nauw te laten samenwerken met deze drie
organisaties.
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3 Visie en Strategie

Zes kernpunten
Op basis van de ZKA-studie en het vooronderzoek zijn er voor de visie en strategie achter het Masterplan een
zestal kernpunten benoemd:
1. profielering van de regio door ruimtelijke keuzes en uitwerking van de thema’s en speerpunten uit de Park-

Eilandvisie;
2. het versterken van bestaande markten door kwaliteitsverbetering en de ontwikkeling van nieuwe door

productontwikkeling;
3. het programmaplan moet bestaande plannen integreren en versterken, aansluiten bij de mogelijkheden en

wensen van en in het gebied en enkele luchtkasteeltjes bouwen;
4. het gebruik van een gezamenlijk toetsingskader voor productontwikkeling;
5. het inrichten van een sterke uitvoeringsorganisatie;
6. heldere afspraken over samenwerking, verantwoordelijkheden en financiering.

Profilering door uitwerking thema’s
Thans is de regio Voorne-Putten/Rozenburg nog veel te onbekend en ligt het voor een groot deel van Nederland
verscholen achter het industriegebied Europoort. Van groot belang is dus dat de regio meer herkenbaar wordt,
een veel sterker imago krijgt. Deze profilering moet vorm krijgen door het versterken van de sterke punten natuur,
water, cultuur en landschap en door deze kwaliteiten uniform uit te dragen. Binnen dit profiel hebben de
afzonderlijke stadjes en deelgebieden genoeg ruimte om zich met de eigen sterke punten te manifesteren zonder
met elkaar te concurreren. Deze aspecten zijn de belangrijk uitgangspunten bij de uitwerking van thema’s en
speerpunten in de ruimtelijke context (zie hoofdstuk 4) en bij de keuze van projecten per plaats of deelgebied (zie
hoofdstuk 6).

Bestaande en nieuwe markten
Een belangrijke marktontwikkeling is de vraag naar kwaliteit en uniciteit. Om bestaande markten, zoals
watersporters, dagrecreanten en zakelijk toerisme, vast te houden zal vooral aandacht besteed moeten worden
aan kwaliteitsverbetering. Deze verbetering zal niet alleen betrekking moeten hebben op de afzonderlijke
voorzieningen (zoals havens, hotels of campings), maar ook op verbetering van de samenhang tussen alle
aanwezige toeristisch-recreatieve voorzieningen.
Om nieuwe doelgroepen, zoals kort-verblijf- en cultuurhistorisch toerisme, te trekken zal er veel aandacht besteed
worden aan innovaties en productontwikkeling binnen de thema’s natuur en cultuur en de speerpunten sport en
vermaak. Deze strategische keuzes vormen het belangrijkste selectiecriterium voor de projecten in het
programmaplan.

Aansluiten, integreren en luchtkasteeltjes
Plannen, ideeën en wensen zijn er ruim voldoende in de regio. Echter vaak moet geconstateerd worden dat ze
moeizaam of niet gerealiseerd worden. Omdat deze plannen en wensen vaak goed aansluiten bij de Park-
Eilandvisie, ze op draagvlak kunnen rekenen en om te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw uitgevonden moet
worden, is de keuze om een aantal van deze plannen op te nemen in het programma een welbewuste strategie.

Anders gezegd, het masterplan heeft niet de intentie om luchtkastelen te bouwen, maar kiest er expliciet voor om
goede planen van een extra uitvoeringsimpuls te voorzien.Uiteraard zijn er ook enkele kasteeltjes ingebouwd, in
de vorm van nieuwe, misschien niet haalbaar lijkende, voorstellen. Deze ideeën bieden een toekomstperspectief,
laten zien dat de streek durf heeft en maken het masterplan compleet en uitdagend.

Toetsingskader
Om de veelheid aan plannen en ideeën in goede banen te leiden en prioriteiten te stellen, zal er gebruik gemaakt
worden van een regionaal toetsingskader. Middels dit kader zullen alle plannen voor nieuwe producten en
activieteiten op toeristisch-recreatief van ondernemers, organisaties en (semi-)overheden beoordeeld worden in
relatie tot de uitgewerkte Park-Eiland-visie en andere relevante afwegingsfactoren (zoals bv. RO-beleid en
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marktpotentie). Dit toetsingskader mag daarbij niet als rem gaan functioneren, maar moet vooral een
stimuleringskader.
Regionale organisatie voor toerisme
Er komt een nieuwe projectbureau voor de uitvoering van het Masterplan. Dit bureau zal in facilitaire zin
ondergebracht worden bij een bestaande, nauw betrokken, toeristische organisatie. De aansturing van dit
projectbureau zal achter plaatsvinden door alle betrokkenen gezamenlijk. Het bureau zal belast worden met het
aanjagen, initiëren en stimuleren van alle projecten. Het bureau krijgt specifieke verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de gezamenlijke projecten en van enkele projecten met topprioriteit.

Heldere afspraken over samenwerking
Het instellen van een projectbureau mag en zal betrokken partijen niet ontslaan van de eigen
verantwoordelijkheden. Door het sluiten van een uitvoeringsconvenant Masterplan zijn alle partijen gehouden aan
de realisatie van projecten waarvoor zij in het programmaplan als eerstverantwoordelijke genoemd zijn. Partijen
kunnen en moeten elkaar aanspreken op die verantwoordelijkheid.



12

4 Streefbeelden

Ruimtelijke uitwerking in streefbeelden
De vier kernkwaliteiten en thema’s van de regio -water, cultuur(historie), natuur en landschap- en in het verlengde
daarvan de speerpunten –watersport, thematische toerisme, (zakelijk) verblijf, sport en vermaak- roepen ieder
afzonderlijk een eigen referentiebeeld op. Beelden die uitdagen tot en uitdrukken welke ontwikkelingen mogelijk
zijn. Dit soort beelden, moeten niet al te letterlijk opgevat worden, maar dienen stimulerend en richtinggevend te
werken.

In dit hoofdstuk worden dergelijk beelden verwoord en tegelijkertijd wordt uitdrukking gegeven aan de ruimtelijke
keuzes die zijn gemaakt bij de uitwerking van de thema’s en speerpunten. Deze beelden mogen uiteraard andere
ontwikkelingen niet tegenhouden. Tenslotte kunnen deze ruimtelijke streefbeelden gebruikt worden als
onderlegger bij de nadere, regionale invulling van de nieuwe 5e Nota Ruimtelijke Ordening.

Water, water en dus … waterrecreatie
Water is een onontkoombaar fenenoom in de regio VPR. Met deze ijzersterke troef is al veel gedaan, maar
nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen zijn nog steeds mogelijk en wenselijk. De belangrijkste ontwikkelingen
voor het thema ‘water’ moeten plaatsvinden in Hellevoetsluis. Het streefbeeld is dat deze stad over 10 jaar
nadrukkelijk op de waterkaart van Nederland staat. Hellevoetsluis zal zich daarvoor meer moeten gaan richten op
een kwalitatieve ontwikkeling van de vele jachthavens, dan op kwantitatieve ontwikkeling. Door verbetering van
faciliteiten, sfeer, het cultuur-historisch decor, watersportgerelateerde bedrijvigheid moet het mogelijk zijn
Hellevoetsluis van vertrekhaven om te vormen tot aankomsthaven. Voorts wordt het thema ‘water’ uitgewerkt voor
de Bernisse (m.n. ontwikkeling kleine watersport) en het kustgebied (m.n. kwaliteitsverbetering van campings en
hotels gericht op toeristisch verblijf).

Brielle is …… cultuurhistorie
“Op 1 april verloor Alva zijn bril”. Door dit gezegde kent bijna iederen in Nederland Den Briel, zonder precies te
weten waar het ligt. Daarin gaat verandering komen door de cultuurhistorische ontwikkeling van Brielle voorop te
zetten. Gezien de potentiële kwaliteiten van dit aantrekkelijke vestingstadje is dit een logische keuze. Niettemin is
er nog veel te doen om de sterk groeiende markt op dit gebied werkelijk aan te trekken en te behouden. Het
centrum moet kwalitatief hoogwaardig ingericht worden, de vestingwerken zullen meer een gebruiksfunctie
moeten krijgen, in de winkelstraten moet meer ruimte komen voor speciaalzaken en het evenementenbeleid zal
sterker gericht moeten worden op cultuur(historische) items en geprofessionali-seerd moeten worden. Naast
Brielle is er bijzondere aandacht voor de musea op Voorne-Putten/Rozenburg en voor het droogdok in
Hellevoetsluis.

Natuur, landschap & toerisme: samen sterk
In het kader van dit thema is er gekozen voor twee speerpuntgebieden: Voorne’s Duin en het Bernissegebied.
Aan de natuur van Voorne’s Duin hoeft uiteraard niet veel te gebeuren, die is immers al uniek. Maar wel aan de
toegankelijkheid. Het gebied moet voor de recreant en toerist op diverse wijze ontsloten worden. Dit zal vorm
moeten krijgen door een nieuw en aantrekkelijk ecotoerische bezoekerscentrum, een excursie- en
arrangementenprogramma, uniforme bewegwijzering, zoveel mogelijk verdwijnen van hekken en
toegangsbeperkingen.
In het Bernissegebied staat nieuwe natuurontwikkeling wel voorop. In samenwerking met andere organisaties
moet dit recreatiegebied een meer natuurlijker inrichting krijgen. Vervolgens zal ook het recreatieve gebruik, in de
vorm van routes, kano’s en fluisterbootjes aangepast moeten worden.
Rond dit thema zijn er verder streefbeelden  uitgewerkt voor natuurontwikkeling op de Landtong van Rozenburg
en voor agrotoerisme in het centrale deel van Voorne-Putten.

Zakelijke markt en verblijf
Voor de speerpunten zakelijke markt en verblijf wordt vooral gewezen op de ontwikkelingsmogelijkheden van
hotelaccommodatie in Spijkenisse, Brielle en Westvoorne. In Westvoorne komt de aandacht vooral te liggen op
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verblijf in een natuurlijke omgeving (bijv. in combinatie met de ontwikkeling van een kuuroord). In Spijkenisse ligt
de aandacht vooral op verblijf in stedelijk gebied, dus in combinatie met centrum- en horeca-ontwikkeling.
Sport en vermaak
Het streefbeeld voor Spijkenisse is dat deze plaats zich ontwikkeld als een aantrekkelijk winkel- en
uitgaansdomein. Dit moet vorm krijgen door een kwaliteitsslag te maken op het gebied van horeca en het
openbare winkelgebied. Hiermee is Spijkenisse niet alleen aantrekkelijk als woongemeente, maar wordt het ook
de plaats waar verblijfsrecreanten aan de kust naar toe gaan voor recreatief winkelen. Daarnaast zal Spijkenisse
door de vestiging van een megasportpaleis, verbetering van de openluchtsportaccommodaties en jaarlijkse
sportevenementen een belangrijke plaats weten te veroveren op de recreatiekaart van de regio. Voorts zijn er
enkele projecten voor dit speerpunt uitgewerkt voor de Landtong van Rozenburg, zoals een groot
evenemententerrein en een ruitercentrum.
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5 Toetsingskader

Doelstelling en uitgangspunten
Het doel van het toetsingskader is het gezamenlijk, op regionaal niveau beoordelen van alle nieuwe ideeën en
concrete plannen voor producten en diensten op toeristisch-recreatief gebied van ondernemers, organisaties en
(semi-) overheden om de gewenste, evenwichtige en perspectiefvolle ontwikkeling van recreatie & toerisme op
geheel VPR te stimuleren en mogelijk te maken.

De ontwikkelingsvieisie Park-Eiland, de gekozen thema’s en speerpunten en de ruimtelijke uitwerking daarvan
vormen de belangrijkste uitgangspunten van het toetsingskader.
Daarnaast worden andere relevante afwegingsfactoren, zoals RO-beleid, marktpotentie en haalbaarheid, in de
toetsing betrokken.

Toetsingscommissie
De toetsing zal volgens een vastgestelde procedure en onder verantwoordelijkheid van de daartoe ingestelde en
bestuurlijk gemandateerde, toetsingscommissie verlopen. Deze commissie bestaat uit een gemengde
vertegenwoordiging van alle betrokken partijen en zal uitsluitend vanuit het gemeenschappelijke kader en belang
alle plannen beoordelen.

Het voorwerk voor de bestuurlijke toetsingscommissie wordt verricht door een werkgroep, bestaande uit de
programmamanager, ambtenaren van betrokken overheden, ondernemers en vertegenwoordigers van
toeristisch-recreatieve organisaties.
Over de opzet, inhoud en werkwijze van het toetsingskader zal goed gecommuniceerd worden met alle
betrokkenen en planindieners.

Opzet
De opzet van het toetsingskader is verdeeld in vier stappen: pretoets, algemene toets, specifieke toets en
eindbeoordeling. In de pretoets wordt aan de hand van standaard formulieren beoordeeld of alle relevante
gegevens beschikbaar zijn. In de algemene toets wordt het projectvoorstel beoordeeld op basis van 15 algemene
criteria door het toekennen van scores. Uit deze algemene toets moet blijken of het ingediende voorstel bijdraagt
aan de inhoud en de ruimtelijke uitwerking van de Park-Eilandvisie.
In de specifieke toets wordt aan de hand van een aantal criteria betreffende de categorie waarbinnen het plan valt
(bv. verblijf, vermaak, cultuur), onder meer bekeken of het plan marktpotentie heeft, past binnen het RO-beleid en
financieel haalbaar is. In de eindbeoordeling worden alle resultaten samengevat, het plan goedgekeurd of
afgewezen en worden eventueel  aanbevelingen gedaan
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6 Programmaplan

Uitgangspunten
Naast het doel van het Masterplan, de conclusies uit de onderzoeksfase en de ruimtelijke uitwerking van thema’s
en speerpunten van de Park-Eilandvisie, zijn er een aantal uitgangspunten en  randvoorwaarden voor het
programmaplan als geheel te formuleren. De belangrijkste zijn:
− aan het versterken van netwerken binnen de gehele toeristisch-recreatieve sector moet expliciet aandacht

geschonken worden;
− het programma dient bij te dragen aan de economische ontwikkeling van de regio;
− de projecten van het programmaplan dienen evenwichtig verdeeld te zijn over alle betrokken partijen,

speerpunten en thema’s;
− het programma of relevante onderdelen daarvan dienen waar mogelijk aan te sluiten bij landelijke en

provinciale beleidskaders;
− het programma moet na de eerste fase van ca 4 jaar meer en meer een facilitair karakter krijgen, waaronder

overheden, organisaties en individuele ondernemers  hun projecten en producten kunnen hangen;
− projecten, plannen en campagnes worden in overleg met betrokken partijen ingepast in het programma en

zoveel mogelijk onder hun verantwoordelijkheid uitgevoerd;
− er dient intensief overleg en goede afstemming plaats te vinden met het Gebiedsgericht Project; waar

mogelijk zullen projecten van het Masterplan en  Gebieds-gericht Project geïntegreerd worden.

Structuur programmaplan
Het primaire uitgangspunt voor de structuur van het programmaplan is de indeling op basis van de gekozen
thema’s, speerpunten en specifieke doelen. Op basis hiervan is het programmaplan verdeeld in acht hoofd- of
thema-groepen. Daarna volgt de indeling (in subgroepen) de in hoofdstuk 4 beschreven ruimtelijke uitwerkings-
prioriteiten. Deze indeling ziet er als volgt uit:

A. Water: 1. Hellevoetsluis
 2. Bernissegebied
 3. Kuststrook

B. Cultuurhistorie: 1. Brielle
2. Hellevoetsluis, kleine kernen
en musea

C. Natuur en Landschap: 1. Voorne’s Duin
2. Bernissegebied
3. Landtong
4. Centrale deel VP

D. Zakelijke markt

E. Verblijf: 1. Campings en bungalowparken
2. Hotels
3. Kleinschalig verblijf

F. Sport en Vermaak: 1. Spijkenisse
2. Landtong

G. Profilering, marketing en promotie

H. Samenwerking en uitvoering

Selectie projecten
De selectie van hieronder benoemde projecten is gebaseerd op de resultaten uit de onderzoeks-fase, gesprekken
met ondernemers en anderen en op eigen inzichten. Alle geselecteerde projecten zijn volgens een vast format
uitgewerkt en beschreven in bijlage III van het hoofdrapport.
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A. Water
A.1 Watersportcentrum Hellevoetsluis

A.1.1 ontwikkeling Veerhaven
A.1.2 verbetering watersportfaciliteiten
A.1.3 versterking horeca in de vesting
A.1.4 aantrekken zeil- en surfscholen

A.2 Bernissegebied
A.2.1 verbetering faciliteiten kleine watersport
A.2.2 aantrekken nieuwe ondernemers voor de kleine

watersport
A.3 Kuststrook

A.3.1 kuuroord
A.3.2 versterking dorpsplein Rockanje
A.3.3 kwaliteitsverbetering routes dorpskernen-strand
A.3.4 bereikbaarheid over water

B. Cultuur(historie)
B.1 Cultuurhistorisch centrum Brielle

B.1.1 vestingwerken
B.1.2 herinrichting centrum
B.1.3 aantrekken kleinschalige winkeltjes
B.1.4 herstructurering Brielse Meer oever
B.1.5 cultuur(historische) evenementen
B.1.6 wandelroutes met wap-telefoon

B.2 Hellevoetsluis, Kleine kernen en musea
B.2.1 kleine cultuurhistorische elementen verbinden met

Brielse elementen en routes
B.2.2 kwaliteitsverbetering, samenwerking en

professionalisering musea
B.2.3 vestingwerken Hellevoetsluis
B.2.4 droogdokproject Hellevoetsluis
B.2.5 Uitvoering Museaal Beleidsplan Hellevoetsluis

C. Natuur en Landschap
C.1 Voorne’s Duin

C.1.1 nieuw ecotoeristisch (bezoekers)centrum
C.1.2 verbetering toegankelijkheid
C.1.3 excursie- en arrangementen programma

C.2 Bernissegebied
C.2.1 natuurontwikkeling
C.2.2 Vierambachtenboezem

C.3 Landtong
C.3.1 natuurontwikkeling

C.4 Centrale deel VP
C.4.1 ontwikkeling agrotoerisme
C.4.2 kleinschalig verblijf in vrijkomende boerderijen
C.4.3 uitbreiding & verbetering routestructuren (m.n.

ruiter- en wandelroutes)
C.4.4 tuinideeënpark

D. Zakelijke markt
D.1 onderzoek kwaliteitsverbetering hotelsector en

andere voorzieningen

E. Verblijf
E.1 Campings en bungalowparken

E.1.1 onderzoek kwaliteitsverbetering camping en
bungalowsector, incl. acties

E.1.2 samenwerking met andere sectoren
E.1.3 gezamenlijke en verkoop

E.1.4 ruimtelijk faciliteren kwaliteitsverbetering
campings

E.2 Hotels
E.2.1 onderzoek kwaliteitsverbetering hotelsector, incl.

acties (i.c.m D.1)
E.2.2 samenwerking met andere sectoren

E.3 Kleinschalig verblijf
E.3.1 101 bijzondere B & B adressen

F. Sport en Vermaak
F.1 Spijkenisse

F.1.1 kwaliteitsverbetering winkelcentrum
F.1.2 horeca-ontwikkeling
F.1.3 bereikbaarheid over water
F.1.4 leisurecentrum

F.2 Landtong
F.2.1 evenemententerrein
F.2.2 fiets-voet-veer naar HvH
F.2.3 hippisch centrum

F.3 Voorne
F.3.1 elk-weer-voorziening kinderen

G. Profilering, marketing en promotie
G.1 gezamenlijke ontwikkeling en gebruik van hetzelfde

communicatieconcept
G.2 het bijeenbrengen van verschillende

promotiebudgetten
G.3 het tot stand brengen van gezamenlijk

promotiemateriaal voor geheel VPR en voor de
verschillende productclusters (met bijzondere
aandacht voor de kuststrook, Bernissegebied en
zakelijke markt)

G.4 versnellen van het aanbod op en gebruik van
internet

G.5 accommodatiereserveringssysteem
G.6 mobiel VVV-kantoor
G.7 toeristische bewegwijzering (eenduidig op heel

VPR)

H. Samenwerking en Uitvoering
H.1 jaarlijks onderzoek kerncijfers
H.2 gelijkwaardige deelneming van alle gemeenten in

de Regionale VVV
H.3 informatie en documentatiebestand
H.4 bevorderen organisatiegraad horeca (bv. horeca

platform VPR) en van een  bevorderen
gezamenlijke visie en beleid

H.5 breed ondernemersplatform VPR
H.6 afstemming evenementen(beleid)
H.7 nieuwsbrief
H.8 dag van het toerisme
H.9 bevordering vissport (voorzieningen en

arrangementen)
H.10 kleine kwaliteitsverbeteringen recreatiegebieden

(n.a.v. gebruikersonderzoek)
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Gezamenlijke projecten
Om de uitvoering van het Masterplan zo snel mogelijk op gang te brengen, is er voor gekozen om een aantal
projecten te selecteren die gezamenlijk en onder directe verantwoordelijk-heid van het projectbureau worden
uitgevoerd.

De keuze voor deze projecten is gebaseerd op de volgende criteria:
- belang voor de gehele regio.
- op korte termijn (binnen 3 jaar uitvoerbaar);

Acht van deze ‘gezamenlijke projecten’ worden gefinancierd door alle partners die bij de uitvoering van het
Masterplan betrokken zijn (volgens een afgesproken verdeelsleutel, zie hoofdstuk 8 paragraaf 2).

Hoewel de uitvoering van deze projecten wordt geleid door het projectbureau, zal de feitelijke uitvoering in veel
gevallen plaatsvinden in nauwe samenwerking met één van de partners.
Tabel Overzicht Gezamenlijke projecten

C.4.3 uitbreiding & verbetering route-structuren
G.1 ontwikkeling, gebruik hetzelfde communicatieconcept
G.3/G2 gezamenlijk promotieplan, budgetten, uitvoering
G.4 versnelling aanbod op internet
G.5 accommodatie-reserveringssysteem
G.7 uniform bewegwijzeringsysteem
H.3 informatie- en documentatiebestand
H.7 nieuwsbrief

Projecten per partner
Alle overige, niet gezamenlijke projecten (zie vorige pagina) vallen onder de verantwoordelijk-heid van één van de
betrokken partijen. Bij de meeste projecten zijn meerdere partijen betrokken. In de uitgewerkte projectvoorstellen
(zie bijlage III van het hoofdrapport) worden de verantwoordelijke organisaties en overige projectpartners duidelijk
benoemd.

Evaluatie
Afgesproken wordt om het gehele programma-plan na 3 of 4 jaar te evalueren en te herijken. Aan het eind van
het 3e jaar moet er een goed over-zicht gemaakt worden van alle projecten, de stand van zaken bij de uitvoering,
de resultaten en opbrengsten voor het toeristisch-recreatieve ontwikkeling ontwikkeling van VPR. Tevens moet in
kaart gebracht worden welke nieuwe producten in ontwikkeling zijn en welke nieuwe wensen en ideeën er  zijn
voor productontwikkeling.
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7 Organisatie

Werkvorm
Voor de uitvoering van het Masterplan wordt geen nieuwe organisatie opgericht. Wel wordt er een apart
projectbureau ingericht dat in juridische en facilitaire zin ondergebracht zal worden bij de Regionale VVV VPR of
andere toeristisch-recreatieve organisatie. Het enige doel van dit nieuwe (tijdelijke) projectbureau is de uitvoering
van het Masterplan in de komende 5 jaar.

Convenant
De betrokken partijen sluiten een convenant ter onderschrijving en uitvoering van het Masterplan. Ondertekening
betkent dat zij:
- instemmen met de tekst;
- verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van het gehele Masterplan;
- financieel bijdragen in de uitvoeringskosten conform afgesproken verdeelsleutel;
- zitting nemen in de Stuurgroep die de uitvoering van het Masterplan aanstuurt.

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van alle partijen die het convenant ondertekend
hebben. Naast gemeenten, provincies, ondernemers-verenigingen, toeristisch-recreatieve organisaties, zullen
ook het Waterschap, de WLTO en Natuurorganisaties gevraagd worden deel te nemen in de uitvoering van het
Masterplan.
De Stuurgroep mandateert –op basis van jaarwerkplannen- de uitvoering aan het projectbureau. De stuurgroep
benoemt uit haar midden een ‘dagelijks bestuur’ bestaande uit 5 leden. Daarnaast is de stuurgroep
verantwoordelijk voor de aanstelling van de programma-manager.

Projectbureau en programma-manager
Het projectbureau en daarbinnen als belangrijkste persoon de programma-manager hebben tot taak de projecten
van het Masterplan uit te voeren. Primair richt het zich daarbij op de uitvoering van gezamenlijke projecten.
Daarnaast zal het projectbureau toezien op en een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van alle overige
projecten. Bij de uitvoering van projecten zal zij optimaal gebruik maken van de expertise van bestaande
uitvoeringsorganisaties. Tevens zal zij haar activiteiten kortsluiten met de projectleider van het Gebiedsgericht
Project en met de werkzaamheden van het Recreatieschap.
Gezien de sleutelrol die de programma-manager in het geheel vervult, zal de selectie daarvan zorgvuldig
plaatsvinden.

Communicatie
Een goede communicatie, zowel met intern en extern betrokkenen, is van groot belang. De programma-manager
zal, als eerst verantwoordelijke, hieraan veel aandacht moeten besteden. Middels een gedetailleerd beschreven
communicatieplan, zal hieraan invulling gegeven worden.
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8 Financiering

Uitvoeringskosten programmaplan
In het convenant wordt afgesproken en vastgelegd dat alle betrokken partners zich sterk zullen maken voor de
uitvoering van alle in hoofdstuk genoemde projecten. Het moge duidelijk zijn dat alle 60 genoemde projecten niet
op korte termijn en door het projectbureau alleen uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is het niet mogelijk en
zinvol om alle projecten door gezamenlijke financiering te realiseren. Daarvoor zijn de aard, de reikwijdte, de
implicaties en de kosten van alle projecten te verschillend.

Voorgesteld wordt daarom om alleen die projecten in een gezamenlijke financieringsstructuur onder te brengen,
die op korte termijn (maximaal 3 jaar) uitvoerbaar zijn en nadrukkelijk een gezamenlijk belang hebben.

Alle overige projecten worden door de belanghebbende partijen in het betreffende project zelf en/of uit
subsidiegelden gefinancierd.

Er is in dit opzicht  een belangrijke taak weggelegd voor de programmamanager. Hij/zij moet de betreffende
partijen bijstaan in het verwerven van aanvullende subsidiegelden om projecten uit het Masterplan gerealiseerd te
krijgen.
In dit opzicht is het ook belangrijk om samenwerking te realiseren met de uitvoerders van het Gebiedsgericht
Project VPR. Diverse projecten worden in beide plannen benoemd. Voorts staan er in het rapport van de
gebiedsgerichte aanpak diverse subsidiemogelijkheden benoemd die ook voor de projecten uit het Masterplan
van toepassing (kunnen) zijn, zoals:
- Bijdrage-regeling in het kader van het Akkoord Commissie Brouwer;
- Groene Subsidieregeling van de Provincie Zuid-Holland;
- Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling;
- Provinciaal Aankoopfonds Natuurterreinen;
- Fietspadenplan Provincie Zuid-Holland.

Daarnaast zijn er mogelijk andere subsidieregelingen van toepassing, zoals:
- Provinciaal Actieplan Toerisme;
- Provinciaal Cultuurfonds;
- Rijksregeling subsidiëring gebiedsgericht beleid;
- (Rijks)Stimuleringsregeling Landelijk gebied;
- Europese subsidieregelingen Interreg IIIb (ruimtelijke ontwikkeling en uitvoering) en IIIc (studie en onderzoek

met een breed karakter) en Cultuur 2000.
Waar mogelijk en reëel is bij de projectuitwerkingen aangegeven welke subsidieregeling(en) van toepassing
is(zijn).

Kosten gezamenlijke projecten en projectbureau
In de nevenstaande tabel zijn de kosten benoemd van 8 van de 17 gezamenlijke projecten. In totaal worden deze
geraamd op ca. f 0,8 miljoen voor de komende drie jaar. Daarnaast zijn er kosten voor het projectbureau. Deze
worden geraamd op ca. f 600.000,= voor een periode van 3 jaar. De totale kosten voor deze projecten en het
projectbureau komen daarmee op ca. f 1,42 miljoen, oftewel bijna f 400.000,= per jaar.

Financiering
Voor de bovengenoemde gezamenlijke projecten wordt de volgende, hiernaastgenoemde, verdeelsleutel
voorgesteld. Er is daarbij uitgegaan dat ca. 18% van de totale kosten te verwerven is uit subsidies, fondsen en
private bijdragen.
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Project Uitv.termijn Kosten-
indicatie

Bijdrage Alg.
middelen

Bijdrage
derden

C.4.3 planvorming verbetering
routestructuren

2002-2004 F  60.000,= F  30.000,= F  30.000,=

G.1 ontwikkeling, gebruik
communicatieconcept

2002 F  25.000,= F  25.000,= -

G.3/G2 gezamenlijk promotieplan en
uitvoering

2002-2004 F 300.000,= F  150.000,= F 150.000,=

G.4 versnelling aanbod op internet 2002-2003 F 80.000,= F  50.000,= F  30.000,=
G.5 accommodatie-
reserveringssysteem

2002-2003 F 50.000,= F  40.000,= F  10.000,=

G.7 planv. Uniform
bewegwijzeringsysteem

2003-2004 F 85.000,= F  60.000,= F  25.000,=

H.3 informatiebestand tbv.
toetsingskader

2002-2004 F 80.000,= F  80.000,= -

H.7 nieuwsbrief 2002-2004 F 40.000,= F  30.000,= F  10.000,=
Onvoorzien 2002-2004 F 100.000,= F 100.000,= -
Projectbureau 2002-2004 F 600.000,= F 600.000,= -
Totaal F 1.420.000,= F 1.165.000,= F 255.000,=

Betrokken partner % bijdrage Bijdrage 3 jaar Bijdrage per jaar
Provincie Zuid-Holland 8,5 % F  120.000,= F   40.000,=
6 gemeenten 6 x 10,1% 6 x F 144.000,=  is   F 864.000,= 6 x  F   48.000,=
Recreatieschap + TOP Voorne 2 x 4,2 % 2 x F  60.000,=   is   F 120.000,=  2 x  F   20.000,=
Reg. VVV en andere organisaties 4 x 1 % 4 x F  15.000,=   is   F   60.000,=    4 x   F    5.000,=
Te verwerven fondsen/subsidies 18 % F  255.000,= F  85.000,=
Totaal F 1.419.000,= F 388.000,=


