
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 november 2011 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 november 2011 

Nummer :  

Onderwerp : Vaststellen evaluatie Beleidsnota Recreatie en Toerisme 
Haren 2007 

Bijlage(n) : 1. Evaluatie Beleidsnota Recreatie en Toerisme Haren 
2007 

2. Concept raadsvoorstel 

   

   

   

   

Samenvatting : Op basis van de evaluatie van de Beleidsnota Recreatie en 
Toerisme 2007 concluderen wij dat de Nota nog steeds een 
robuuste basis biedt voor het toetsen en beoordelen van 
recreatieve en toeristische plannen. Om de uitvoering van 
de nota te verbeteren zal VVV net als het Toeristisch 
Platform Haren organisatorisch worden ondergebracht bij 
Ondernemend Haren.  

   

Voorgestelde beslissing : Vaststellen van het evaluatierapport. 
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Op 17 december 2007 heeft u de Beleidsnota Recreatie en Toerisme Haren vastgesteld. De 
beleidsnota geeft aan dat in 2011 een evaluatie van de nota dient te worden uitgevoerd. 
Deze heeft inmiddels plaatsgevonden, de resultaten vindt u in de bij lage. De beleidsnota ligt 
voor u ter inzage. De evaluatie heeft plaatsgevonden met de VVV, het Toer is t isch Plat form 
Haren (TPH), Ondernemend Haren en de gemeente. Er is derhalve een gezamenlijke evalu-
atie met gezamenlijke conclusies. 
 
De doelste l l ingen van de beleidsnota z i jn voor een belangr i jk  deel  gereal iseerd,  we ver-
wachten voor de komende jaren nog een aantal  u i tvoer ingsact iv i tei ten.  We kunnen niet  
a l le recreat ieve en toer is t ische resultaten van de afgelopen jaren in Haren vol ledig toe-
schr i jven aan de nota of  aan de opr icht ing van het TPH in 2007. De resultaten duiden 
wel  op een toenemend besef bi j  ondernemers van de kwal i te i ten van Haren en de poten-
t ie van die kwal i te i ten.  
 
De beleidsnota heeft  er toe bi jgedragen dat recreat ieve ideeën en plannen in een breder 
kader worden beoordeeld. Het is  n iet  meer zo logisch dat ru imtel i jke overwegingen pre-
valeren boven recreat ief-  toer is t ische overwegingen. Bi j  de actual isat ie van het bestem-
mingsplan Buitengebeid zal  expl ic iet  aandacht worden besteed aan recreat ie en toer is-
me. 
 
De bele idsnota biedt  ruimte voor u i tvoer ingsplannen maar daar is  tot  nu toe onvoldoende 
invul l ing aan gegeven. Wel is  er  op ad hoc basis ingespeeld op plannen (o.a.  de cam-
perplaatsen en het  watertappunt) .   
 
De doelste l l ingen ui t  de Beleidsnota Recreat ie en Toerisme Haren z i jn voldoende ro-
buust en er z i jn geen ontwikkel ingen die op di t  moment noodzaken tot  substant iële wi jz i -
g ing van de beleidsnota.  De beleidsnota biedt  nog steeds voldoende ruimte als basis 
voor toer ist ische plannen.  
 
Om de betrokkenheid van ondernemers te vergroten en VVV en ondernemers dichter bi j  
e lkaar te brengen, zodat gezamenl i jk  vanuit  gel i jkgestemde doelste l l ingen plannen wor-
den gemaakt en gereal iseerd, worden VVV en TPH organisator isch in elkaar geschoven, 
gezamenl i jk  opererend onder de verantwoordel i jkheid van Ondernemend Haren.  
 
Het is  absoluut  wensel i jk  dat  er  voor de komende jaren een ui tvoer ingsplan komt dat  
wordt gedragen door de recreat ieve sector in Haren. Het ui tvoer ingsplan moet z ich r ich-
ten op de kwal i te i ten van Haren. De betrokken ondernemers gaan hier  samen met On-
dernemend Haren ui tvoer ing aan geven In het ui tvoer ingsplan zal  nadrukkel i jk  worden 
ingespeeld op kansen. 
 
Na afronding van de samenvoeging van VVV en TPH onder de v lag van Ondernemend 
Haren zul len de huidige subsidieregel ingen met TPH en VVV verval len en zal  een nieuwe 
integrale subsidie -  aanvraag worden ingediend en beoordeeld.  
 
Conclusie 
Onze conclusie van de evaluat ie is  dat  de beleidsnota een goede bi jdrage kan bl i jven 
leveren aan de ontwikkel ing van de recreat ieve sector in Haren maar dat de ui tvoer ing 
nog wat hapert .  Niet temin bespeuren wi j  een toenemende enthousiasme en ambit ie b i j  
ondernemers in Haren om gezamenl i jk  Haren ‘op de kaart  te zetten’  en om daarvoor 
p lannen te maken en te real iseren.  Doordat  ook VVV – net  a ls eerder het TPH -  onder 
wordt gebracht b i j  Ondernemend Haren wordt de eigen verantwoordel i jkheid van onder-
nemers voor de doorontwikkel ing van de recreat ieve sector  verder benadrukt.  
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Voorstel 
Wij stellen voor het evaluatierapport vast te stellen. 
 
Haren, 25 oktober 2011 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
secretaris  burgemeester 
 
 


