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Verkiezingsmanifest Toerisme en Recreatie Voorne aan Zee
VOOR DE BESTUURSPERIODE 2023-2026
Het Toeristisch Ondernemers Platform (TOP) Voorne-Putten vertegenwoordigt een zeer vitale sector
die jaarlijks goed is voor bijna 3.000 banen (6,4 van de 100 banen op Voorne-Putten behoren tot de
toerisme en recreatie sector), bijna 1.000 bedrijfsvestingen en een bestedingsniveau van €276
miljoen in 2019. Daarnaast heeft de sector een zeer relevante sociaal-maatschappelijke betekenis.
Onze leden geven vorm aan de vrijetijdsbesteding van inwoners en bezoekers, maar vervullen ook
een rol in natuurlijk en duurzaam ondernemen, en bieden daarnaast hulp in crises zoals de opvang
van vluchtelingen.
In dit document hebben wij 12 regionale speerpunten voor toerisme en recreatie (T&R) voor de
gemeente Voorne aan Zee benoemd, ter inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s van lokale
partijen. Wij nemen toekomstige raadsleden en wethouders graag mee in deze speerpunten opdat zij
hun collegeprogramma kunnen optimaliseren.
1. Verzanding Kust Westvoorne en Haringvlietmonding
Onze mooie kust verzandt en verandert. Het Slijkgat is momenteel een nautisch gevaarlijke situatie.
De economie en het leefklimaat van Voorne aan Zee en verder is gebaat bij een aantrekkelijke kust
en een veilige vaarverbinding. 65% van de recreanten en toeristen komt voor een strand- en
waterbeleving naar Voorne aan Zee. Door de effecten van de verzanding dreigt een daling van het
aantal bezoekers met 25%. TOP Voorne-Putten vindt dit onacceptabel. Er is visie en leiderschap
nodig, we moeten keuzes maken over de nieuwe kust waarbij voldoende ruimte is voor toerisme,
recreatie, scheepvaart en natuur. Voorne aan Zee is de aanjager van de transitie naar een recreatief
kustlandschap.
2. Hervorming toeristenbelasting
Denk na over de houdbaarheid van de toeristenbelasting. De opbrengst van deze belasting wordt nog
te vaak als sluitstuk voor de begroting gebruikt en niet voor een kwaliteitsimpuls voor de sector. De
diverse kernen binnen Voorne aan Zee kennen op dit moment zeer uiteenlopende grondslagen en
inningsmethoden. TOP Voorne-Putten pleit voor een eenvoudiger systematiek. De tarieven per
overnachting staan niet in verhouding tot de prijs van een kampeerovernachting (tot wel 11% van de
overnachtingsprijs kan uit toeristenbelasting bestaan). Hervorm dit stelsel of schaf de
toeristenbelasting af en stel een omgevingsbijdrage in. Hiermee wordt de lastendruk eerlijker, over
iedereen die in de gemeente verblijft en woont verdeeld. Vorm een brede coalitie van ondernemers,
gemeenten en andere gebruikers van de ruimtelijke leefomgeving om deze financieringssystematiek
vorm te geven.
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3. Visie toerisme en recreatie Voorne aan Zee
Toerisme en recreatie vormt een wezenlijk onderdeel van het coalitieakkoord/collegeprogramma van
de gemeente Voorne aan Zee. Er is een daadkrachtige wethouder op deze portefeuille nodig met
visie en een ambtenarenapparaat dat dichtbij de ondernemer staat. De ‘rode loper aanpak’ (zie
Toekomstvisie Voorne aan Zee) voor ondernemers is vanzelfsprekend. Ondernemers voelen zich
welkom in Voorne aan Zee, en de gemeente weet met enthousiasme ondernemend Voorne aan Zee
aan zich te binden bijvoorbeeld met aanjaag/voucherprogramma’s voor innovatie (bijv. naar het
Zeeuwse model Impuls Zeeland), verduurzaming of herpositionering. Hiervoor zou een deel van de
toeristenbelasting ingezet kunnen worden.
4. Parkeerbeleid en bereikbaarheid OV
Betaalde parkeerplaatsen bij recreatieve trekpleisters en winkelgebieden jagen bezoekers weg naar
andere regio’s. Maak/Houd parkeren gratis zodat ondernemers en (dag)recreanten graag komen en
meer besteden bij de lokale middenstand. Stimuleer daarnaast dat stranden en recreatiegebieden
uitstekend per bus, veerpont of deelfiets bereikbaar zijn. Het transferium model van de gemeente
Schouwen-Duiveland is een goed voorbeeld.
5. Bereikbaarheid over water
Water bindt ons op Voorne aan Zee. Cruciale verbindingen voor recreatief verkeer worden geborgd
in jaarbegrotingen. Cruciale verbindingen zijn:
-

Expeditie Haringvliet
Ondernemers die dagtochten en veerdiensten over water aanbieden
Fluisterboot
Voormalige Fast Ferry / Verbinding Hoek van Holland Maasvlakte

6. Bereikbaarheid over land
De ontsluiting van het eiland is voor de economie (vestiging bedrijven en bewoners), mobiliteit
(vertragende oeververbindingen) en voor de veiligheid (aanrijtijden hulpdiensten) van vitale
betekenis. De druk op de N57 is te groot, ook voor vakantieverkeer is de doorstroming richting
Goeree-Overflakkee op piekmomenten niet goed. Hier is een integrale benadering noodzakelijk,
waarin ook aandacht is voor stikstof en mobiliteit en oplossingen zoals transferia.
De OV verbindingen naar toeristische trekpleisters worden verbeterd. Het is onbegrijpelijk dat men
op dit moment niet met de bus naar het strand van Rockanje kan komen.
Naar het model van Renesse wordt gekeken naar de haalbaarheid van een recreatief transferium. Dit
wordt regionaal benaderd.
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7. Toeristisch recreatieve infrastructuur op orde
De toegankelijkheid van de waterkant staat hoog op de agenda. Steigers, routes langs het water,
landmarks, boardwalks, oevers, stranden, trailerhellingen en andere voorzieningen worden beheerd
en aangelegd.
Bewegwijzering en profilering is uniform en herkenbaar. In Voorne aan Zee is men welkom, dat
gevoel moet de openbare buitenruimte in alle opzichten oproepen. De Marketingorganisatie OP
Voorne-Putten is daarbij een cruciale en continue schakel.
Er wordt samengewerkt met de sector aan een solide en continue dataverzameling over de
toeristisch-recreatieve toegevoegde waarde die bijdraagt aan het verwezenlijken van de toeristische
visie Voorne aan Zee die samen met ondernemers wordt opgesteld. Het Kenniscentrum Kusttoerisme
is daarin een logische partij.
8. Ligplaatsen en camperplaatsen
Exploitatie van bijvoorbeeld ligplaatsen en camperplaatsen is een zaak voor ondernemers en/of
verenigingen. De gemeente is faciliterend. Wel kunnen gemeente, onderwijsinstellingen en
ondernemers elkaar versterken. Zie als voorbeeld het Hospitality Pact Zeeland.
9. Zakelijke verhuur
Recreatiebedrijven op Voorne-Putten vervullen al tientallen jaren in meer of mindere mate een rol in
het onderbrengen van vele doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten, met een tijdelijk verblijf.
Meestal in de periode buiten het hoogseizoen. TOP Voorne-Putten pleit voor een blijvende
mogelijkheid om zakelijke gasten op tijdelijke basis onder te brengen. De kerntaak ligt uiteraard op
het toeristische verblijf. Nieuwe huisvestingsprojecten (zonder toeristisch oogmerk) voor
arbeidsmigranten zijn op zich niet concurrerend met recreatieondernemers en juist hard nodig om
aan de groeiende vraag naar arbeid in deze regio te kunnen voldoen.
10. Permanent wonen
TOP Voorne-Putten staat voor een sterke en vitale toeristische sector. De realiteit is echter dat er
woningnood in Nederland is. In het bijzonder voor starters en senioren. De recreatiesector is niet de
oplossing voor de woningnood. Wonen en recreëren zijn in de basis namelijk verschillende functies.
Als gevolg van de woningnood, worden verblijfsrecreatie-ondernemers (vakantieparken, hotels,
campings) echter dagelijks benaderd met aanvragen van woningzoekenden.
Onderzoeken wijzen uit dat vakantieparken die verouderd raken niet goed meer passen in het
toeristische profiel. In die gevallen is een onderzoek naar transformatie naar een andere
gebruiksvorm een optie. Daar waar er draagvlak is en mogelijkheden zijn, zal zo'n
transformatiemogelijkheid goed op zijn effecten beoordeeld moeten worden en mogelijk uitgevoerd.
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11. Geen registratie in BAG
Neem geen recreatieve standplaatsen op in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en ken
geen unieke adressen toe aan verblijfsobjecten op recreatieterreinen, zowel bij roerend en
onroerend goed. Niet alleen nodigen deze ontwikkelingen uit tot permanente bewoning, ze zadelen
ondernemers en gasten met onnodige extra lasten op, bijvoorbeeld op het gebied van vastrecht.
12. Verduurzaming en energietransitie
Borg de positie van watersport- en recreatieondernemers in het buitengebied in de Regionale
Energie Strategie (RES) en in de aanvullende verduurzamingsopgaven. Zij spelen een cruciale rol in
het verwezenlijken van de ambitie voor grootschalige opwekking van energie. Goede
landschappelijke inpassing is een randvoorwaarde. Windturbines en zonnecollectorvelden passen
niet in een recreatief landschap.
Ten slotte verwijzen wij u naar een aantal bronnen die we voor dit document hebben gebruikt:
-

https://dashboard.nbtc.nl/dashboard/arbeidsmarktmonitor
https://voorne-putten.incijfers.nl/
https://www.hiswarecron.nl/kennisbank/19008/manifest-voor-de-bestuursperiode-20222026
Onderzoekspresentatie Arcadis op 6 juli 2021 tijdens stakeholderbijeenkomst Kustonderzoek
Haringvlietmonding.

Wilt u contact met ons over deze speerpunten? Wij nemen graag de tijd voor u.
André van Harmelen
Voorzitter TOP Voorne – Putten
06-47918218
andre@geijsman-watersport.nl

Arda Riedijk
Secretaris TOP Voorne – Putten
06-19630733
secretaris@topvoorne.nl

