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Onderwerp

Beleidsuitgangspunten en subsidieregeling Toerisme  

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Er is behoefte aan provinciale kaderstelling op het gebied van toerisme.  De ‘Startnotitie toerisme

Zuid-Holland’ en een aantal specifieke thema’s bieden hiervoor voldoende gelegenheid. Ook kan

de provincie daarmee een bijdrage leveren aan de negatieve effecten van de corona-crisis voor

deze zwaar getroffen sector. Een concrete uitwerking hiervan is de ‘subsidieregeling toerisme

provincie Zuid-Holland’. 

 

Inhoud

Op 14 april 2020 hebben Gedeputeerde Staten de ‘Startnotitie toerisme Zuid-Holland’

vastgesteld, waarin de uitgangspunten voor het provinciaal toeristisch beleid zijn benoemd. Deze

startnotitie is uitgebreid besproken in de integrale commissie van Provinciale Staten op 20 juni

2020, waarbij de behoefte is gerezen om de beleidsuitgangspunten van de startnotitie ook door

Provinciale Staten te laten vaststellen. De startnotitie is naar aanleiding van de bespreking in de

commissie aangepast, waarbij ook de actualiteit als gevolg van de corona-crisis is meegenomen.

 

De toeristische sector is flink getroffen door de corona-crisis. Buitenlandse bezoekers zijn voor

een belangrijk deel weggebleven dit jaar. En ondanks dat de zomervakantie een hoop goed

maakt, zullen de verliezen van het verloren gegane voorseizoen waarschijnlijk niet

gecompenseerd worden. Per brief zijn Provinciale Staten op 3 juli 2020 geïnformeerd over de

impact van de corona-crisis op het toerisme in Zuid-Holland. Waarom dan nu een beleidsvisie

presenteren, terwijl de sector probeert het hoofd boven water te houden? Het antwoord is dat juist

nu de sector steun kan gebruiken, juist nu kan de provincie haar meerwaarde laten zien door

toerisme te verbinden met andere beleidsterreinen: Om daarmee de aantrekkelijkheid van Zuid-

Holland als toeristische bestemming te vergroten en om de toeristische ondernemers een

perspectief te geven voor de toekomst. En ook om ervoor te zorgen dat de Zuid-Hollanders hier

allemaal van kunnen profiteren: De corona-crisis kan ook kansen bieden om toerisme te

ondersteunen wat bij ons past.

 

De bijgevoegde startnotitie toerisme is weliswaar voor de corona-crisis geschreven maar biedt

hiervoor nog steeds volop aanknopingspunten: Als we alle Zuid-Hollanders willen laten profiteren

van toerisme dan is het zaak om vooral de verbinding te leggen met onze andere

maatschappelijke opgaven die invloed hebben op onze welvaart en welzijn: mobiliteit,

verduurzaming, natuur, landbouw, recreatie, cultuur, erfgoed, economie, water, enzovoort. Op die

manier zijn we zowel in staat om van de economische kansen die toerisme biedt te profiteren als

ook de overlast en negatieve effecten die het kan veroorzaken te voorkomen. Bovendien richt ons
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beleid zich op versterking van toerisme in de eigen omgeving wat goed aansluit op de huidige

trend als gevolg van de corona crisis. Toerisme is voor de provincie een relatief nieuw terrein,

maar als middenbestuur ligt hier voor haar een kans om meerwaarde te hebben: Hoe kunnen we

de digitalisering van de toeristische ondernemer faciliteren, op welke wijze kunnen we onze

erfgoedopgaven beter laten profiteren van toerisme, welke mogelijkheden zijn er om de

ontwikkelingen in de landbouw een zetje te geven door toerisme, hoe kunnen we bezoekers aan

de kust verleiden om duurzame vormen van mobiliteit te gebruiken, en wat te denken van de

mogelijkheden van waterrecreatie in de provincie om de bereikbaarheid over water te stimuleren?

Dat is wat anders dan gebieden te promoten om toeristen te trekken: Zuid-Holland is geen ‘merk’,

en er zijn binnen de provincie al vele partijen hiermee bezig. Wel kan de provincie een rol spelen

door de verschillende partijen met elkaar te verbinden, zodat bijvoorbeeld de grote steden in hun

‘city-marketing’ ook de relatie kunnen leggen met de gebieden er omheen, en deze weer kunnen

profiteren van de bezoekers die de steden trekken.

 

Van belang is dat de inzet van de provincie niet abstract blijft, maar leidt tot concrete

maatregelen, zeker nu de sector daar behoefte aan heeft. Om die reden willen Gedeputeerde

Staten nog dit jaar ook een subsidieregeling toerisme openstellen waarmee de toeristische

partners voorstellen kunnen indienen die met deze aanpak overeenstemmen. Op deze wijze kan

ook gebruik gemaakt worden van hun creativiteit en expertise om invulling te geven aan de

beleidsuitgangspunten zoals geformuleerd in de ‘Startnotitie toerisme Zuid-Holland’. Deze

subsidieregeling – die ter kennisname als bijlage is toegevoegd – biedt gelegenheid om

voorstellen met een toeristisch oogmerk te doen, met twee inhoudelijk belangrijke criteria die ook

genoemd zijn in de startnotitie: De mate waarin de aanvrager een eigen bijdrage doet en de mate

waarin de aanvraag aansluit op maatschappelijke opgaven. Vanzelfsprekend zal de aanvrager

het toeristisch belang van zijn voorstel moeten aantonen.

 

In de integrale commissie van 10 juni 2020 hebben Provinciale Staten de ‘Startnotitie toerisme’

besproken: Uit de discussie kwam naar voren dat de startnotitie vele perspectieven biedt waar de

commissie zich in herkent, maar dat er toch ook behoefte is aan focus in het toeristisch domein,

gezien ook de beperkte beschikbare middelen bij de provincie. Wij stellen voor om bij de

uitvoering van het provinciale toerismebeleid speciale aandacht te geven aan de volgende

thema’s:

- Rekening houden met de impact van de corona-epidemie en de ombouw naar de 1 ,5 meter

samenleving

- De focus leggen op ‘Toerisme dichtbij’, oftewel initiatieven ondersteunend die in de directe

omgeving van bewoners van Zuid-Holland ontplooid worden, en ook voor deze bewoners is

bestemd.

- Bijdrage aan duurzaamheid en verduurzaming van de samenleving.

Daarnaast is het wenselijk dat voorstellen in samenspraak met bewoners – en dan met name met

de jeugd - te zijn gedaan.
 

In de bijgevoegde regeling zullen aanvragen die hier betrekking op hebben daarom hoger

gewaardeerd worden. Daarmee biedt de subsidieregeling de toeristische sector ook de

mogelijkheid om door de corona situatie heen te komen. Daarnaast is in gesprekken met

gebiedspartners ook naar voren gebracht om als provincie vooral aandacht te geven aan

voorstellen die gemeentegrenzen overstijgen, en dus blijk geven van regionale samenwerking.
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Omdat dit aansluit bij de rol van provincie als middenbestuur, zal ook dit aspect in de waardering

meegenomen worden. 

 

Omdat het een nieuwe subsidieregeling betreft voor een beleidsterrein dat zich richt op een

samenspel van verschillende (deel)sectoren, is het op dit moment nog moeilijk in te schatten met

welke voorstellen voor subsidie de toeristische partners zullen komen. Aan de ene kant is de

verwachting dat als gevolg van de corona-crisis de animo groot zal zijn, aan de andere kant is

gebleken in andere provincies dat de belangstelling voor specifieke corona-regelingen beperkt is

gebleven. De context waarin toerisme zich beweegt is continu in beweging, en op dit moment is

onduidelijk hoe de corona-problematiek zich verder ontwikkelt en wat de effecten daarvan zullen

zijn voor de toeristische sector. Dit maakt het ook lastig om een hierop afgestemd

maatregelpakket op provinciaal niveau te formuleren. De subsidieregeling toerisme – waarin

corona-maatregelen extra gewaardeerd worden – is daarom nu de middenweg tussen snel

maatregelen nemen en een op maat afgestemde regeling. Voorgesteld wordt in de

subsidieregeling geen verdere inperking te doen van mogelijke onderwerpen om ruimte te laten

aan de sector om met passende voorstellen te komen. Desgewenst kan de regeling later bij een

volgende tranche worden aangepast.

 

In de startnotitie toerisme zijn daarnaast een aantal onderwerpen genoemd waarbij de provincie

buiten de subsidieregeling om het toeristisch domein ondersteunt. Voorbeelden hiervan zijn de

landelijke data-alliantie, de actie agenda Vitale Vakantieparken, Nationale Parken. Of in

voorkomende gevallen de initiatieven van het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en

Congressen). Ook zal de provincie indien daar gelegenheid en behoefte aan is de regionale

samenwerking ondersteunen en bevorderen, daarbij zoveel mogelijk gebruik makend van

bestaande structuren en initiatieven. 

 

Procedure 

Nadat u heeft besloten over het subsidieplafond voor de ’subsidieregeling toerisme provincie

Zuid-Holland’, worden de subsidieregeling en het subsidieplafond gepubliceerd in het

Provinciaal Blad. Dan kan ook de subsidieregeling open worden gezet en kunnen vanaf 1

november 2020 aanvragen worden gedaan. 

 

Financiën en dekking

Voor de Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland betreft het plafond een

totaalbedrag van € 500.000. Hiervoor is dekking in Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland

vanuit de middelen die met het Coalitieakkoord 2019-2023 beschikbaar zijn gesteld voor

cultuur, erfgoed en toerisme.
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Ontwerp-Besluit

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 september 2020, met het besluitnummer

PZH-2020-750668332;

 

Gelet op Artikel 105 en 143, lid van de Provinciewet, artikelen 4:25, eerste lid, van de

Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening

Zuid-Holland 2013;

 

Besluiten:
 

1 . Vast te stellen de beleidsuitgangspunten van het provinciaal toerisme beleid:

a) Zoals verwoord in de bijgevoegde ‘Startnotitie toerisme Zuid-Holland’,

b) Waarbij focus wordt gelegd op de thema’s genoemd in dit statenvoorstel.

2. Vast te stellen het subsidieplafond op € 500.000,00 voor de Subsidieregeling toerisme

provincie Zuid-Holland. 

Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland tot vaststelling van het subsidieplafond

voor de Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland voor het jaar 2020 (Besluit

subsidieplafond Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland 2020)

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 september 2020, met het besluitnummer

PZH-2020-750668332;

 

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid van de

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

 

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

Het subsidieplafond behorende bij de Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland

bedraagt voor het jaar 2020 € 500.000,-.

 

Artikel 2 Wijze van verdeling

Het beschikbare bedrag, bepaald in artikel 1 , wordt verdeeld op basis van kwalitatieve

criteria, als bepaald in artikel 1 1 van de Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.
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Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafond Subsidieregeling toerisme provincie

Zuid-Holland 2020.

Den Haag, 14 oktober 2020 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 
griffier, voorzitter,
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Bijlagen:

· Startnotitie toerisme Zuid-Holland, versie 14 september 2020

· Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland

· Brief aan Provinciale Staten d.d. 3 juli 2020 over de impact van corona op toerisme

Den Haag, 15 september 2020 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 
secretaris, plv. voorzitter,

 

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen


