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■
■

Inleiding

■
■

Dit is het eerste van vier jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s bij de Agenda Recreatie en
Toerisme 2004-2007. In tabellen per agendapunt hebben we voor elk actiepunt aangegeven
welk product of resultaat we in 2004 willen bereiken, in relatie tot het eindproduct voor 2007.
Ook geven we aan wat onze eigen inzet daarin is en wat we van anderen verwachten.
We hebben dit uitvoeringsprogramma opgesteld op basis van onze contacten met externe
partijen. We verwachten daarom dat er veel draagvlak voor is. We nodigen eenieder uit om
met initiatieven te komen die bijdragen aan het realiseren van de voor 2004 genoemde
resultaten of producten. Maar we staan ook open voor ándere initiatieven die binnen de
Agenda passen. Die kunnen we mogelijk opnemen in het uitvoeringsprogramma 2005.
Prioriteiten voor 2004

Holland praten we over de uitwerking van de actie-

Nu we voor het eerst toewerken naar afrekenbare
eindresultaten, moeten we op een nieuwe manier

punten met een niet-regionaal karakter.
■

beheerders: met terreinbeherende organisaties

gaan samenwerken met onze partners.

(recreatieschappen, natuurbeheerders) praten we

In 2004 investeren we relatief veel tijd in het goed

over de uitwerking van de actiepunten voor de
groengebieden.

opstarten van deze nieuwe aanpak.
De aanpassing van ons eigen provinciaal instrumen-

Maar tegelijkertijd initiëren of faciliteren we ook al

tarium op de realisatie van de eindresultaten uit de

de feitelijke uitvoering van projecten.

Agenda heeft hoge prioriteit.

Voor sommige projecten verloopt de provinciale

Een tweede prioriteit leggen wij bij het maken van

inbreng niet vanuit de projectorganisatie van de

afspraken over de uitvoering van de Agenda met:

Agenda Recreatie en Toerisme, maar via een afzon-

■

regio’s: We stimuleren regionale samenwer-

derlijke projectorganisatie.

kingsverbanden, zoals de Regionale Economische
Samenwerkingsverbanden (RES-regio’s) om inte-

■

Instrumenten

grale plannen te maken en daarvoor subsidie-

De provinciale begroting voor 2004 bevat circa € 4.3 mln

verzoeken in te dienen. We streven daarbij zoveel

aan middelen voor recreatie en toerisme, die inzet-

mogelijk naar het afsluiten van ‘package-deals’

baar zijn voor uitvoering van de Agenda. Provinciale

over de gehele breedte van de Agenda.

Staten hebben eind 2003 besloten dat hieraan bij

organisaties: Met belangrijke externe organisaties

voorjaarsbericht 2004 € 5 mln uit de UNA-gelden

zoals HISWA, RECRON, WLTO en het Amsterdams

wordt toegevoegd voor de Vernieuwingsimpuls

Toerisme- en Congres Bureau/ Toerisme Noord-

Openluchtrecreatie.
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Onderstaande tabel geeft aan om welke geldstromen

specifieke projecten die uitvoering geven aan de

en bedragen het in 2004 gaat en op welke agenda-

Agenda. Dat geldt voor een aantal integrale gebieds-

punten deze, gezien de geldende verordeningen, zijn

programma’s, forten en andere toeristisch- recreatief

in te zetten. De feitelijke besteding zal sterk afhanke-

interessante cultuurhistorische objecten en voor

lijk zijn van de aard van de subsidieverzoeken die

Noord-Holland Maritiem.

Bedragen provinciale begroting 2004 voor recreatie en toerisme en inzetbaarheid op onderdelen van de Agenda
Begrotingspost
UNA Vernieuwingsimpuls

Bedrag 2004

Bedoeld voor

€ 5.000.000

Subsidiering (max. 50%) 1) van

Openluchtrecreatie

€ 2.660.300

Storting Fonds
Openluchtrecreatie

€

Realisatie beleid

223.900

openluchtrecreatie
Beheer openluchtrecreatie

€

75.100

Toeristische projecten

€

544.900

In te zetten op Agendapunten

■

Vervanging/ vernieuwing voorzieningen

■

Recreatieverbindingen stad - recreatiegebied

■

Extra kwaliteit van voorzieningen

■

Integrale projecten

Subsidiering (30-70%) van 2)
■

Landinrichtingsprojecten

■

Strategische groenprojecten

■

Groenontwikkelingsplannen

■

Routes over land

■

Routes over water

Opdrachtverlening voor o.a.
■

Noord-Holland pad en knooppuntbewegwijzering

■

monitoring

1; 2; 5; 6

1; 2; 5; 6

Alle + instrumenten

Communicatie, projectorganisatie

Instrumenten

Subsidiering (max. 50%) van en opdrachtverlening

Alle + instrumenten

voor projecten m.b.t. bevordering toerisme
Toeristische promotie Noord-

€

827.900

Prestatiecontract Toerisme Noord-Holland

Promotie en marketing

Holland
UNA sociaal culturele

pm 3)

6

infrastructuur
TOTAAL

€ 9.332.100

externe partijen bij ons indienen. We streven ernaar

In 2004 is zeven fte bij de provincie beschikbaar voor

vanaf 2005 subsidie te verlenen op grond van een

het projectteam, dat verantwoordelijk is voor het uit-

nieuwe Deelverordening recreatie en toerisme, die

voeren van de Agenda, vanuit de reguliere formatie

het mogelijk moet maken om te sturen op het even-

van de afdelingen Water, Natuur, Landschap en

wichtig realiseren van de doelen uit de Agenda.

Openluchtrecreatie, Economie, Landbouw en Milieu
en Zorg, Welzijn en Cultuur. Hiernaast draagt de pro-

In aanvulling op deze gelden voor recreatie en toe-

vinciale formatie voor projecten waarvan het voor-

risme bevat de provinciale begroting 2004 bedragen

touw elders in de provinciale organisatie ligt bij aan

die eerder al zijn toegezegd vanuit FINH voor enkele

het realiseren van de eindresultaten uit de Agenda.

1)

Waar subsidiepercentages worden genoemd, gaat het om het percentage van de subsidiabele kosten

2)

Dit zijn de vijf onderwerpen waarvoor we voor 2004 subsidieplafonds hebben vastgesteld.

3)

Onze intentie is om voor de komende 4 jaar € 1.9 mln uit dit UNA segment beschikbaar te stellen voor uitvoering van de Agenda. Hierover moet nu
nog politieke besluitvorming plaatsvinden. Mogelijk wordt een deel van dit geld al in 2004 ingezet.

4

■
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■

onderzocht moet worden, communicatie
stimuleren om de bekendheid van de

Spaarnwoude vastgesteld
opzet monitor en nulmeting.
Inzet communicatiemiddelen
(internet, persberichten,

evenementen
bezoek met 10% gestegen tov
2003; bekendheid > 85% men
kon minimaal 4 activiteiten

doorgaande routes opgelost

van natuurgebieden

haalbaarheid oplossingen

inzicht in knelpunten en

eindresultaat 2007 benoemd

tief nemen en regelen cofinanciering

beheerders groengebieden: initia-

nemen

belangenorganisaties: inzet in
projectorganisaties

regelen van het beheer.
beheerders

voorstellen

uitvoering regionale project-

uitvoering conform planning

communicatie

uitvoering monitoring en

uitvoering door beheerders

plannen voor overige gebieden,

uitvoering

vervangingsinvesteringen

begrotingen inclusief

Aan de aanleg van groengebieden draagt de provincie ook bij vanuit o.a. de begrotingsposten voor integrale gebiedsprogramma’s, FINH en Fonds Natuur- en Landschapsbescherming.

subsidieverzoeken die worden ingediend in het kader van de UNA- vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie (alle actiepunten) en van het Fonds Openluchtrecreatie (actiepunt 4).

Voor 2004 is € 1.6 mln uit het Fonds Openluchtrecreatie gereserveerd voor actiepunt 3, Aanleg van groengebieden. Voor het overige is de besteding op dit agendapunt in 2004 sterk afhankelijk van de aard van de

medewerking verlenen

beheerders en andere betrokkenen:

betrokken lokale overheden en

recreatieschappen: uitvoeren

cofinanciering

en regelen (ook private)

subsidieverlenen en trekken van onderdelen;
opdracht verlenen in overleg met de

Doorkijk 2005-2007

beheerders groengebieden: initiatief aangepaste en goedgekeurde

regisseren uitvoering als geheel;

gebieden te vergroten.

De uitgaven voor agendapunt 1 vanuit recreatie en toerisme voor de periode 2004- 2007 zijn geschat op € 17.5 mln.

Inzet provinciaal geld

bereikbaarheid en barrières in

grote knelpunten in

4 Vergroting van bereikbaar-

heid en toegankelijkheid

nog niet benoemd

3 Aanleg van groengebieden

nieuwsbrieven, e.d.)

bepalen welke gegevens er al zijn en wat nog

evenementenbeleid

in 4 gebieden jaarlijks 3 grote

evenementen.

Start uitvoering door beheerders meedenken over nieuwe voorzieningen en

nieuwe doelgroepen

gebieden

recreatieschappen actief aansturen op en

Twiske),

noemen

Verwachte inzet
partners 2004

in de adviescommissies en de besturen van de recreatieschappen: initiatief nemen

stimuleren ( subsidieverlening)

beheerders maken

in reguliere overleggen afspraken met

Inzet provincie 2004

en gebruik van de recreatie- maal 4 voorzieningen voor

plannen voor 2 gebieden (w.o.

beheerders

achterstallig onderhoud

2 Verbreding van bekendheid in 4 gebieden in totaal mini-

start uitvoering door

vanging

de groengebieden

kostenonderzoeken

inzicht in de problematiek:

product 2004

Resultaat/

geen risicovolle situaties door

beheer, onderhoud en ver-

voldoende reserveringen voor

2007

Eindresultaat

Groengebieden

achterstallig onderhoud in

1 Het wegwerken van

Actiepunt

Agendapunt 1
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■

P R O V I N C I E

N O O R D- H O L L A N D

■

Groene Long: uitvoeren

Projectbureau Haarlemmerméér

–

Ministerie van LNV:
informatie verstrekken over
activiteiten Rijk.

haalbaarheid van totstandkoming
Rijksregeling in 2007 onderzoeken.

regeling
besluitvorming over definitieve –
regeling

Groen: adviseren.

Landschap Waterland, WLTO,

Haarlemmermeer
–

agrarische natuurverenigingen,

opstellen regeling

ervaringen in Waterland en

met gebruikmaking van deze

30 km nieuw pad opengesteld

tijdelijke provinciale regeling

regeling op basis van

regionale partners : uitvoeren

ontsluiting van minimaal 3
cultuurhistorische objecten

Landschap Noord-Holland en

opdracht verlenen

haalbaarheidsonderzoek en

aanleg, communicatie, toe-

–
name gebruik van voorzieningen, knelpunteninventarisatie

–

–

plannen overige gebieden

uitgevoerd

in 2 regio’s projecten

Partijen kunnen voor het eerste actiepunt ook subsidie aanvragen uit het Fonds kleine infrastructuur.

subsidieverzoeken die worden ingediend in het kader van de UNA vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie.

Voor 2004 is € 728.800 uit het Fonds Openluchtrecreatie gereserveerd voor ‘routes over land’ (actiepunten 1 en 2). Voor het overige is de besteding op dit agendapunt in 2004 sterk afhankelijk van de aard van de

besluitvorming in 2007

2005: regeling van kracht

uitwerking en uitvoering

zuiden van Amsterdam

2005: plan voor gebied ten

voorbereiding en uitvoering

2005-2007: uitvoering

start uitvoering in Groene Long faciliteren uitvoering (subsidieverlening)

2005: overige plannen,

transferpunt

of transferpunten
stad- recreatiegebied

uitvoering

plan voor 1 verbinding of

2005-2007: uitvoering

2005: overige plannen,

uitvoering

2005-2007: uitvoering

5 aantrekkelijke verbindingen

e.e.a. vastleggen in package deals

organisaties

2005: overige plannen,

Doorkijk 2005-2007

40 km in (her)gebruik

plan voor Gooi-Vechtstreek af

schadevergoedingsovereenkomsten);

en deze uitvoeren i.o.m. belangen-

regio’s: aangaan van package-deals

partners 2004

Verwachte inzet

100 km pad in (her)gebruik

in minimaal 2 regio’s

10 knooppunten gerealiseerd

Holland Midden

uitvoering gestart

(adviezen, GIS bestanden, subsidies,

10 knelpunten aangepakt
electrisch varen in Noord-

faciliteren planvorming en uitvoering

plannen voor 25 knelpunten;

50 knelpunten opgelost

De uitgaven voor agendapunt 2 vanuit recreatie en toerisme voor de periode 2004-2007 zijn geschat op € 10 mln.

Inzet provinciaal geld

agrarische ondernemers

4 Beheersvergoedingen aan

3 Wandelpad Noord-Holland

voor fietsers

2 Knooppuntbewegwijzering

van recreatieve netwerken

Inzet provincie 2004

product 2004

Resultaat/

2007

Eindresultaat

Verbetering van het recreatief-toeristisch netwerk

1 Het maken en verbeteren

Actiepunt

Agendapunt 2

U I T V O E R I N G S P R O G R A M M A
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■
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■

plattelandstoerisme
–

regio
60% ondernemers gebruikt de

vastleggen in package deal

Holland

en een trekker gedefinieerd

ondernemers

opstarten project.

overige regio’s: benoemen trekker en

in overige regio’s is een project package deal, subsidiëren.

aanspreekpunt(en) voor

per regio een plan van aanpak; plan van aanpak Groene Long;

Groene Long: plan van aanpak vastleggen in

Munt; subsidiëren

verzorgd
gestart

regio’s, VVV, WLTO en Groene Long/ Kop en

in Groene Long en Kop Noord- opstellen samenwerkingscontract tussen

afspraken maken met Kop en Munt,

professioneel en samenhangend Holland deelprojecten PR

80% van promotie en boeking

stimuleren en subsidiëren,

Boerenkamer’ in Kop Noord

vastleggen in package deal

Boerenkamer over uitbereiding in 2005-2007.

afspraken maken met Groene Long/

start project ‘Hotel de

Boerenkamer’ in Groene Long

voorbereiding onder ‘Hotel de

t.o.v. 2004
gevarieerd aanbod

25 extra logiesaccomodaties in

20% toename van aanbieders

verkooppunten

minstens 5 extra centrale

gebouwen

vrijgekomen agrarische

en een trekker benoemd

ATCB/Toerisme Noord-Holland

agrarische natuurverenigingen,

Regio’s: trekken i.s.m. WLTO ,

partners

Regio’s: trekken i.s.m. andere

WLTO

Koninklijke Horeca Nederland,

Kop en Munt: trekken i.s.m.

Groene Long: trekken

ondernemers

WLTO: trekken i.s.m. agrarische

Platteland

Vereniging van Vrienden van het

Toerisme Noord-Holland

Toerisme en Congres Bureau (ATCB)/

natuurverenigingen, Amsterdamse

WLTO: trekken i.s.m. agrarische

partners 2004

Verwachte inzet

De uitgaven voor agendapunt 3 vanuit recreatie en toerisme voor de periode 2004-2007 zijn geschat op € 800.000. Naar verwachting wordt in 2004 nog slechts beperkt geld ingezet.

Inzet provinciaal geld

markten van het aanbod

4 Professionaliseren en ver-

boer

logeren en kamperen bij de

3 Meer mogelijkheden voor

structuren

langs verbindingen en route- pleisterplaatsen van formaat in

regisseren

algemeen plan van aanpak

huisstijl voor agrotoerisme per

er is een project gedefinieerd

naar haalbaarheid en meerwaarde

toerisme Noord-Holland

huisstijl

pilotproject gestart in één gebied, regisseren en subsidiëren

een corporate concept agro-

Inzet provincie 2004

product 2004

Resultaat/

2007

Eindresultaat

Plattelandstoerisme

2 Stimuleren en nieuw aanbod minstens 2 agrotoeristische

bestemmingsregio’s

1 Ontwikkelen van

Actiepunt

Agendapunt 3

planvorming, uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

Doorkijk 2005-2007
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P R O V I N C I E

N O O R D- H O L L A N D

■

Kust
Eindresultaat
2007

kwaliteitsnormen sector

bedrijven voldoen aan

€ 900.000 milieu-investeringen,

partners

subsidiëren, faciliteren

Nederland, regio’s : uitvoeren

gemeenten,Koninklijke Horeca

RECRON, HISWA,

via project Bereikbaarheid Kust

Rijkswaterstaat, Kop en Munt

Voor het project ‘Middenboulevard Zandvoort’ en voor actiepunt 2 wordt de financiering buiten deze Agenda om geregeld.

De uitgaven voor agendapunt 4 vanuit recreatie en toerisme voor de periode 2004-2007 zijn geschat op € 1.5 mln. In 2004 zal vooral op actiepunt 3 geld worden ingezet.

Inzet provinciaal geld

45 bedrijven met milieubaro-

bedrijven
meters of bedrijfsnatuurplannen,

75 deelnemers aan projecten,

150 bedrijven doorgelicht,

prestatiecontract met externe

maatregel uitgevoerd

uitvoering; ontwerp plan
Bergen/Egmond gestart

maatregelenpakket 2005; 1

Zandvoort/Bloemendaal in

loopt via project Bereikbaarheid Kust

bijeenkomst

plan van aanpak

gemeenten

Noord-Hollandse stranden
bereikbaarheidsplan regio

stimuleren gemeenten, organiseren

voorlichtingsbijeenkomst voor

gemeenten: trekken i.s.m. ANWB,

regio’s: initiatief nemen

inventarisatie mogelijke andere afspraken maken met regio’s
projecten

gemeente

RES Kop en Munt : trekken i.s.m.

toerisme in Kop Noord-Holland

de Blauwe vlag op méér

toeristisch-recreatieve

3 Kwaliteitsverbetering van

kustbestemmingen

2 De bereikbaarheid van de

opnemen in package deal

planvorming kwaliteitsslag

uitvoering

Bereikbaarheid Kust

zie project

projecten

2005-2007: start overige

2005: start uitvoering

gemeente: trekken i.s.m. RES Halter 2e fase gereed

2e fase.

Verlenging 1e fase af

in balans

Economische Zaken

Plan van aanpak gereed

subsidieren; maken van afspraken voor de

trekken, i.s.m. Ministerie van

projectontwikkelaar en gemeente:

gemeenten, RECRON: uitvoeren

landinrichtingscommissie i.s.m.

Doorkijk 2005-2007

boulevard Egmond:

pilot bij ministerie van Economische Zaken

Verwachte inzet
partners 2004

fase

inbreng leveren in projectgroep, lobby voor

besluitvorming over definitie-

steun in uitvoering gebracht

inbreng leveren in landinrichtingscommissie

Inzet provincie 2004

middenboulevard Zandvoort:

gestart

bestemmingen

input in herinrichtingsplan

product 2004

Resultaat/

5 projecten met provinciale

recreatie in Schoorl en Groet

en identiteit van de kust-

1 De toeristische infrastructuur herstructurering verblijfs-

Actiepunt

Agendapunt 4

U I T V O E R I N G S P R O G R A M M A

2 0 0 4 - 2 0 0 7

■
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■

Holland Maritiem

2 Sleutelprojecten Noord-

net

het basis-recreatietoervaart-

inventarisatie af/ 3 wacht-

product 2004

Resultaat/

via project Wieringerrandmeer

–

streekplan, start MER-procedure

fase 1 af

samenwerken
Staatsbosbeheer: trekken

ordenings-procedure
uitgevoerd

Aquacamping Robbenoordbos
gereed

gemeente Zaanstad e.a.:

definitiefase af, start ruimtelijke

i.s.m. RES Kop en Munt

gemeente Niedorp : trekken

i.s.m. RES Kop en Munt

gemeente Schagen: trekken

i.s.m. RES Kop en Munt

gemeente Den Helder: trekken

Knollendam gereed

beslissing

Groetpolder) go-no go

fase 2 (waterknooppunt

drager’

loopt via project ‘Water als economische

project Jachthaven West-

uitgevoerd

uitvoeringsgereed, fase 1

plan Waterknooppunt Kolhorn fase 1 (Ansjoviskade) af

gereed

Schagen af/ fase 2 uitvoerings-

fase 1 herinrichting haven

in uitvoering

herinrichting haven Den Helder planvorming afgerond

Westeinder-Drecht verbinding

besluitvorming over

verklaring, PPS constructie, in

Wieringerrandmeer

uitvoering

2005

haalbaarheidsonderzoek in

zie project Wieringerrandmeer

sluisbediening
keuze private partner, intentie- loopt via project Wieringerrandmeer

besluitvorming over realisatie

serviceverlening brug- en

kwaliteitsverbetering

uitvoering pilot,

normen

realisatie)

2005-2006

provinciale BRTN-wateren in

SRN: subsidie verlenen

uitvoering

uitvoering

provinciale vaarwegen

o.a.15 extra wachtplaatsen in

Doorkijk 2005-2007

hoogseizoen conform BRTN-

uitvoeren (planvorming, financiering en

voorbereiding pilotproject

Kamer van Koophandel:
samenwerken

Vecht, HISWA, Watersportverbond,

Gewest Gooi en Vecht, RES Gooi en

Noord-Holland zuid

opzetten projectorganisatie i.s.m. de partners

uitvoering knelpunten in

trekker benoemd voor

Noord Holland Midden

subsidieverlening en realisatie)

o.a. blauwe netwerk/

Groene Long: uitvoeren

projectbureaus Blauwe Netwerk en

faciliteren uitvoering (planvorming,

uitvoering andere projecten,

gemeente Bergen, Rijkswaterstaat,

toekomstvisie Hargervaart af,

Hoogheemraadschap: samenwerken

samenwerken

wegen gerealiseerd
trekker benoemd

HISWA, Watersportverbond:

Nederland (SRN): subsidie verlenen

Stichting Recreatietoervaart

partners 2004

Verwachte inzet

plaatsen in provinciale vaarstimuleren externe partijen

realisatie)

uitvoeren (planvorming, financiering en

Inzet provincie 2004

brug- en sluisbediening

Nederland (BRTN) opgelost

Beleidsvisie Recreatie Toervaart plaatsen Vecht + 3 wacht-

kleine knelpunten uit

2007

Eindresultaat

Recreatie en toerisme op het water

1 Kwaliteitsverbetering van

Actiepunt

Agendapunt 5

10
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N O O R D- H O L L A N D

■

Inzet provincie 2004

Voorbereiding voor Interprovin-

Streekplan Markermeer/ IJmeer; inbrengen in ruimtelijk beleid

Verwachte inzet

Kustvisie

trekker benoemd

nieuwe Noordzeejachthaven

Friesland/ Gemeenten: trekken
via jachthaven-scenario meenemen in project via project Kustvisie

haalbaarheidsonderzoek,

Samenwerkingsorgaan West-

Purmerend
besluitvorming over eventuele

Munt,

planvorming Schardam,

RES Halter in Balans, RES Kop en

gemeente Waterland trekt

gemeente Zaanstad trekt

gemeente Volendam trekt

partners 2004

Uitgeest, uitvoering Pieterman, (planvorming, subsidieverlening)

uitwerking plannen Hoorn,

Monnickendam gereed

passanten en bruine vloot

herinrichting ’t Prooyen voor

Zaanse Schans

faciliteren uitvoering

bestek en subsidieaanvraag

riviercruisevaart

3.000 extra vaste ligplaatsen

(planvorming, subsidieverlening)

Volendam

aanlegplaatsen chartervaart en
voor steiger riviercruiseschepen

faciliteren uitvoering

integraal plan Havenfront

verbetering en uitbreiding

meer, IJsselmeer en Waddenzee ciaal Beheerplan Waddenzee

breiding ligplaatsen Marker-

planologische vastlegging uit-

Gereed voor Interprovinciaal

product 2004

Resultaat/

zie project Kustvisie

uitvoering

(ruimtelijk beleid)

faciliteren uitvoering

Doorkijk 2005-2007

De financiering van het project Kustvisie vindt buiten deze Agenda om plaats. Voor het project Wieringerrandmeer is € 29 mln uit UNA gereserveerd.

gereserveerd. Voor de Pieterman is € 700.000 uit FINH beschikbaar.

Voor 2004 is € 335.000 uit het Fonds Openluchtrecreatie gereserveerd voor actiepunt 1 (‘ routes over water’). Voor de uitvoering van de Sleutelprojecten Noord-Holland Maritiem is € 450.000 uit het UNA segment

De uitgaven voor agendapunt 5 vanuit recreatie en toerisme voor de periode 2004-2007 zijn geschat op € 2.8 mln.

Inzet provinciaal geld

plaatsen

2007

Eindresultaat

Recreatie en toerisme op het water

3 Uitbreiding capaciteit lig-

Actiepunt

Agendapunt 5

U I T V O E R I N G S P R O G R A M M A

2 0 0 4 - 2 0 0 7

■

11

■

routes, werkvakanties, jaarlijks

van Amsterdam

besluitvorming over
voortzetting FINH project

Industrieel erfgoedpark
De Hoop Uitgeest
middelen voor project
Broekerveiling

Broekerveiling, 25.000 extra
jaarlijkse bezoekers, ECO

kano-/ wandelroutes

themapark, electrisch varen-/

wandelpad, waterbouwkundig

(div. organisaties)

(subsidieverlening)

Noord-Holland

RES Halter in Balans en Toerisme

Langedijk: trekken i.s.m.

Regiegroep Cultuurhistorie

deelname aan gezamenlijk project

(planvorming, monitoring)

gemeenten en waterschap

actieve samenwerking met

fabriek’: trekken

stichting ‘Sjakie en de Chocolade-

faciliteren uitvoering

trekken initiatieffase

besluitvorming over inzet UNA- faciliteren uitvoering

trekker benoemd

Slotkwartier Overslot Bergen

uitbreiding museum

voorbereiding besluitvorming/

ontwikkelingsprogramma af

go-no go besluit

realisatie slotpark Egmond/

Kronenburg

informatie voorziening rond

wandelmogelijkheden en

fiets- en wandelroute

besluit over realisatie

‘Sjakie & de Chocoladefabriek’

faciliteren lokatie-onderzoek

gemeenten en EU (ERIH)

besluit vestiging tractatiepark

lokatiekeuze gemaakt

Nederland: trekken.

Stichting Industriecultuur

samenwerking

andere partners: actieve

projectorganisatie met eigenaren,

(vz regionale stuurgroep, ERIH partnership)

Doorkijk 2005-2007

uitvoering

uitvoering

voorbereiding besluitvorming

voorbereiding besluitvorming

uitvoering

programma

Stichting Stelling van Amsterdam en uitvoering ontwikkelings-

Industrial Heritage (ERIH)

start; 1 lokatie ontsloten

regionale projectorganisatie van faciliteren uitvoering

(trekker en subsidieverlening)

faciliteren uitvoering

Verwachte inzet
partners 2004

website European Route of

10 lokaties ontsloten

ontwikkelingsprogramma

Inzet provincie 2004

is eerder al FINH geld toegekend. Aan actiepunt 2 wordt dit jaar € 164.000 uit FINH geld voor co-financiering van Europese projecten toegekend.

Voor actiepunt 1 zijn middelen beschikbaar voor uitwerking van het streekplan; voor herstel en toeristisch-recreatieve ontsluiting van enkele forten zijn eerder FINH-middelen toegekend. Ook voor het project De Hoop

geen politieke besluitvorming plaatsgevonden. In 2004 zijn de uitgaven aan dit agendapunt naar verwachting nog gering.

De uitgaven voor agendapunt 6 vanuit recreatie en toerisme voor de periode 2004-2007 zijn geschat op € 3 mln , waarvan € 1,9 mln uit het UNA segment voor sociaal culturele infrastructuur. Hierover heeft echter nog

Inzet provinciaal geld

Eilanden

5 Het Rijk der Duizend

4 Cultuur van kust tot kust

beheer

droogmakerijen en water-

3 Een inzichtcentrum over

Noordzeekanaalgebied

2 publieksevenementen

het aanbod, fiets- en wandel-

onwikkeling van de Stelling

2 Industrieel erfgoedroute

product 2004

Resultaat/

laagdrempelige informatie over Stellingmaand 2004,

2007

Eindresultaat

Cultuurhistorie toegankelijk maken

1 Recreatieve en toeristische

Actiepunt

Agendapunt 6

12

■

P R O V I N C I E

N O O R D- H O L L A N D

Eindresultaat

vaststelling deelverordening
Recreatie en Toerisme,

Agenda

uitvoeren

gerealiseerd

eindresultaten Agenda

deals met regio’s maken

verankering in ruimtelijk beleid vorming één loket, package-

sector van streekplannen;

voor de toeristisch-recreatieve

recreatie’: ruimtelijke uitwerking

uitvoeren

initiatieven, samenwerking

inbreng leveren

branche-organisaties, gemeenten:

over uitvoering actieplan 2004

toeristen van € 6 mln en

‘Ruimte voor toerisme en

i.s.m. branche-organisaties

samenwerkingsovereenkomst

80 extra arbeidsplaatsen

Toerisme Noord-Holland: uitvoeren

ondertekening

Toerisme Noord-Holland: uitvoeren

extra besteding buitenlandse

NH over actieplan 2004

Amsterdam plus:

hoger rendement

%/jaar tot € 2.2 miljard

stijging bestedingen met 5

met 2.5%

uitvoeren

Holland, RTV Noord-Holland:

Stichting Kunst en Cultuur Noord-

benoemd

Toerisme Noord-Holland,

–

uitvoering Agenda

streekplanuitwerkingen

prestatiecontracten 2005-2007

prestatiecontracten 2005-2007

koppeling met cultuursites

uitvoering

eindevaluatie in 2007

inbreng leveren

tussenevaluatie in 2005;

Toerisme Noord-Holland e.a.:

jaarlijkse monitoring,

2005, 2006, 2007

subsidierondes

Doorkijk 2005-2007

Toerisme- en Congresbureau/

recreatieschappen, Amsterdams

–

beheerders, recreatieschappen,

faciliteren uitvoering

Verwachte rol
externe partijen

Holland Portal’; trekker

jaarlijkse groei verblijfstoerisme prestatiecontract met Toerisme opdracht verlenen

bundeling on-line informatie

aanbod voorzieningen
start pilotproject ‘Noord-

uitvoeringstraject

beleid en uitvoering,
bekendheid burgers met

communicatieplan voor hele

bekendheid partners met

uitvoeren

(trekken, opdrachtverlening)

uitvoering 2004

nieuw beleid gegenereerd

uitvoeren

opzet Monitoringprogramma,

eindresultaten, input voor

uitvoeren

Inzet provincie 2004

afrekening op behaalde

1e tender eind 2004

subsidieverlening,

ingezet op eindresultaten

product 2004

Resultaat/

bestaande middelen optimaal

2007

onderwerpen besteden we in 2004 plm. € 150.000 aan subsidies, opdrachten aan derden en uitvoeringskosten (projectorganisatie)

Voor het ontwikkelen van instrumenten en uitvoeringskosten is voor de periode 2004-2007 € 0.4 mln gereserveerd. Voor promotie en marketing staat voor 2004 € 827.900 op de provinciale begroting. Voor de overige

Inzet provinciaal geld

Projectorganisatie

Ruimtelijke ordening

Marketing en promotie

Communicatie

Monitoring en evaluatie

Geld

Actiepunt

Instrumenten

