Alkmaar, 2 juli 2019
Onderwerp: Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Holland Boven Amsterdam
Geachte ondernemer/bestuurder/vastgoedeigenaar,
Met deze brief vragen wij, mede namens de gemeenten in Regio Alkmaar, Westfriesland, RECRON en
Koninklijke Horeca Nederland, uw medewerking aan een verdiepend onderzoek naar de
verblijfsrecreatie in Holland Boven Amsterdam. Vanaf 2016 wordt er al door de regio gewerkt aan
inzicht en visievorming (https://nhn.nl/project/vitaliteit-verblijfsrecreatie/ ). Nu willen we komen tot
een nadere verdiepingsslag door een inventarisatie van circa 150 verblijfsrecreatielocaties in
bovengenoemde regio’s.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd uit Arnhem, een
gespecialiseerd bureau op het gebied van de vrijetijdseconomie en actief in heel Nederland.
Uw inbreng als ondernemer, bestuurder van een VVE of vastgoedeigenaar is cruciaal voor een goed
beeld van de vitaliteit van de verblijfsrecreatiesector en kan waardevolle input opleveren voor beleid
waarmee de sector versterkt kan worden. In de bijlage bij deze brief vindt u meer informatie over het
onderzoek waarvoor u benaderd zult worden.
Binnenkort zult u per email een digitale vragenlijst ontvangen. U hoeft zelf op dit moment geen actie
te ondernemen. Voor vragen over deze aankondiging kunt u terecht bij:
• Ontwikkelingsbedrijf NHN - Cees Brinkman, cbrinkman@nhn.nl of 06-33817886
• Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd - Jeske van Gerven, gerven@ruimteenvrijetijd.nl of 06-52637035.
We hopen van harte op uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Cees Brinkman
Ontwikkelingsbedrijf NHN, namens de gemeenten in Regio Alkmaar en Westfriesland

Waarom dit onderzoek en welke meerwaarde heeft het voor u?
Over het algemeen gaat het goed met het toerisme en de verblijfsrecreatiesector in Regio Alkmaar en
Westfriesland, maar er liggen ook uitdagingen als het gaat om kwaliteiten die aansluiten op de snel
veranderende marktvraag, oneigenlijk gebruik en concurrentie. De kansen en opgaven willen wij zo goed
mogelijk in kaart brengen zodat het toekomstig beleid hierop afgestemd kan worden. Voor het in kaart
brengen van de vitaliteit en de (integrale) opgaves die er liggen hebben de betrokken partijen besloten om een
onderzoek uit te laten voeren door het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd.
We willen nog beter inzicht krijgen in hoe de verblijfsrecreatie in Regio Alkmaar en Westfriesland ervoor staat
en welke kansrijke ontwikkelmogelijkheden er zijn voor de sector. Met die informatie kunnen we samen met u
werken aan een toekomstbestendige en duurzame sector. We zijn ervan overtuigd dat het onderzoek voor u en
uw collega’s waardevolle informatie gaat opleveren.

Wat vragen wij van u?

Binnenkort ontvangt u van Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd een email met daarin een link naar een
vitaliteitsonderzoek/enquête (vitaliteitsscan). Wij willen u verzoeken om deze in te vullen. Daarnaast zal
Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in de periode juli-november, met uw goedkeuring en op een moment dat voor
u passend is, een bezoek brengen aan uw bedrijf in het kader van het onderzoek.

Wat krijgt u?

Met de informatie uit de online enquête, gecombineerd met het bezoek, geeft Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
per bedrijf inzicht in de vitaliteit en enkele mogelijke ontwikkelrichtingen weer in de vorm van een
kansenkaart. De kansenkaart voor uw bedrijf ontvangt u uiteraard van ons en met eventuele bedrijfsgevoelige
gegevens daarin wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan.
Een overzicht van de stappen die gezet gaan worden en wat u kunt verwachten:
Onderdeel
Wat gaan we doen?
Wat kunt u verwachten?
Vitaliteitsscans/
Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd Verblijfsaccommodaties
enquêtes
onderzoekt de vitaliteit van de
ontvangen een online
sector.
vragenlijst over de vitaliteit van
hun bedrijf.
Aanvullende
Niet alle informatie over de
Campings, bungalowbedrijven
bedrijfsbezoeken
vitaliteit van uw bedrijf is via de en hotels ontvangen een
scan te verkrijgen. Daarom
verzoek tot deelname aan een
brengen we een aanvullend
gesprek met de onderzoekers.
bezoek. Afhankelijk van welke
informatie nog geïnventariseerd
moet worden wordt een
afspraak gepland voor een kort
of wat langer bezoek aan uw
bedrijf.
Terugkoppeling
resultaten

Wij vinden het belangrijk om de
uitkomsten en
ontwikkelrichtingen met u te
delen.

U ontvangt uw eigen
kansenkaart. Bedrijfsgevoelige
gegevens worden niet gedeeld
met de opdrachtgever zonder
uw toestemming.

Wanneer?
Juli 2019

Juli - november
2019

Maart 2020

