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Waardevol toerisme: onze leefomgeving 
verdient het

Marjolein Demmers, commissievoorzitter

Presentator
Presentatienotities
Totstandkoming:Samen gewerkt met commissieledenJeroen Kok, raadslid RliCarolien Gehrels, directeur Europese Steden bij Arcadis en oud-wethouder in AmsterdamRene van der Duim, hoogleraar duurzaam toerisme aan Wageningen UniversiteitEn we hebben met veel verschillende mensen gesprokenOndernemers en marketingorganisaties uit de sectorAmbtenaren van gemeenten, provincie en RijkBrancheorganisaties, kennisorganisaties, adviesbureaus



Vakantiefoto Marjolein in Nederland

Hoe waardevol is het om er 
samen op uit te trekken? 

Voor Pampus aanleggen voor 
een bezoekje aan het eiland

Presentator
Presentatienotities
Ik huur regelmatig een bootje in Naarden om naar pampus te zeilen. Het betekent voor mij ontspanning, eropuit met vrienden (etc...)Met goed weer is het druk op het water en aan de steigers. En op Pampus helemaal. Er komen veel plezierjachtjes, charterboten en er vaart bijv een boot heen en weer, vol bezoekers uit AmsterdamEr is leuke horeca op pampus en je kunt het fort bekijken. Tot nu was de drukte te doen.Hoe gaat dit zich verder ontwikkelen?



Waardevol toerisme

• Waardevol voor mensen
• Goed voor de economie (werk, voorzieningen)
• Bijdrage aan kwaliteit van de leefomgeving (mooi aanbod)

Presentator
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Toerisme is waardevol:Waardevol voor mensen: ontspannen, ontdekken en plezier belevenWaardevol voor de economie, voor ondernemers en hun medewerkers; verhuurders, hotels, restaurants, café’s, pretparken, dierentuinen, Ook voor andere organisaties die baat hebben bij voldoende bezoekers, zoals musea, erfgoed, openbaar vervoer, etc.Door genoeg bezoekers is het mogelijk om te investeren, onderhoud te plegen en voorzieningen te ontwikkelen, �waar iedereen van profiteertWaardevol met substantiële omvang:  2x landbouw, even groot als bouwsector, 761.000 banen!En forse groei verwacht: van 42 mln in 2017, naar 59 mln bezoekers in 2030



Een wederkerige relatie

• Bezoekers komen voor erfgoed, attracties, natuur, etc
• Maar hebben ook invloed op leefomgeving, samenleving
• Kans op overlast, nadelige effecten - omgeving en toerisme zelf!
• En nog een forse groei verwacht…

• Kruispunt: ongebreidelde groei of gerichte sturing?

Presentator
Presentatienotities
De relatie tussen toerisme en leefomgeving (en de samenleving) is wederkerigBezoekers komen voor de kwaliteit van de leefomgeving en het mooie aanbod. Toerisme is daarvan dus afhankelijk. Maar het heeft er ook invloed op.Maar bij te veel bezoekers komt diezelfde omgeving onder druk te staan. Dat is te merken aan drukte, overlast en vervuiling op straten en pleinen, op de weg, en in de trein, en ook buiten, op het strand of de Veluwe. Bij te veel drukte dreigt “de kip met de gouden eieren” geslacht te worden. Nadelig voor de omgeving EN het toerisme zelf.En zoals gezegd, toerisme groeit…We bevinden ons op een kruispunt: ongebreidelde groei of gerichte sturing?Adviesvraag: “hoe te sturen op een gebalanceerde groei, waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken?”Hoe kan een goede balans wordt gevonden? Zodat de effecten goed zijn voor zowel de economie, als de samenleving en de leefomgeving: voor “waardevol toerisme”?In dit advies doet de Rli daar aanbevelingen voor. Veel bevindingen sluiten aan op Perspectief 2030, wij richten ons echter specifiek op de HOE-vraag,�en de rol van de overheid en andere partijen daarbij.



Wie zijn die toeristen? Ze komen van 
heinde en verre, maar vooral van dichtbij

Presentator
Presentatienotities
Wie zijn de toeristen? Waar komen ze vandaan?In logiesaccommodaties is 60% van de gasten afkomstig uit eigen land. �Wijzelf zijn dus nadrukkelijk ook ‘die toerist’Van de 40% buitenlandse gasten, komt 4 op de 5 uit Europa, veruit het grootste deel uit de ons omringende landen: �Duitsland, UK en BelgiëGrote verschillen in bezoekers per plaats van bestemmingGrote verschillen tussen groepen bezoekers: verschil in bezoekpatronen, vervoerwijzen, bestemmingen en activiteitenDUS: je moet er preciezer naar kijken per regio, en niet denken in stereotypenDaarom bevelen wij aan om per regio een goede analyse te maken.



Herkomst buitenlandse gasten in 
Nederlandse logiesaccommodaties



Aandachtspunten toerisme

1. Openbare ruimte en natuur overbelast op bepaalde locaties

2. Gevolgen voor bewoners onderbelicht

3. Lusten & lasten onevenwichtig verdeeld

4. Positieve bijdrage toerisme voor bewoners buiten beeld

5. Toerismebeleid voor economie, en reactief voor leefomgeving

6.  Beleidsaandacht en capaciteit voor toerisme ontoereikend

Presentator
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Aandachtspunten voor toerismeOpenbare ruimte en natuur overbelast op bepaalde locaties:�denk aan grachten utrecht, wandelpaden kinderdijk, bollenvelden Lisse, strand BruinesseGevolgen voor bewoners onderbelicht�toerisme heeft ook invloed op bewoners en hun leefomgeving. Denk aan beschikbaarheid woningen, �invloed op huizenprijzen, op winkelaanbod (veel toeristenwinkels), parkeren – kan ertoe leiden dat bewoners zich �niet meer thuis voelen: expliciet aandacht voor nodig.Lusten & lasten onevenwichtig verdeeld�toerisme levert ook veel op. voordelen en nadelen komen bij verschillende groepen. �Bewoners en natuur dragen groot deel van de lasten: verstoring nachtrust of afval. Anderen verdienen eraan. �Dit is aandachtspunt; kennis en analyse nodig over verdeling lusten en lasten – om te komen tot eerlijk beleid.Positieve bijdrage toerisme voor bewoners buiten beeld�Toerisme kan bijdragen aan andere doelen in het belang van bewoners: vaak niet bewust benut.�Denk aan voorzieningen die zowel voor toeristen als voor inwoners waardevol zijn: bijv cultuur, horeca, of een supermarkt in een afgelegen gebied (super in Ossenzijl, buslijn 391 amsterdam - zaanse schans)Toerismebeleid voor economie, en reactief voor leefomgeving�Meeste gemeenten zien toerisme als inkomstenbron, voor lokale economie. Zo wordt bijv toeristenbelasting gezien als aanvulling voor alg middelen, niet om mee te sturen en investeren, of bewust negatieve effecten aan te pakken.�Beleid tav effecten leefomgeving vaak reactief: iets doen aan gedrag, eenzijdig winkelaanbod, maar symptoom bestrijding, zonder onderliggende bredere analyse of bewuste richting voor de toekomst.�Beleidsaandacht en capaciteit voor toerisme ontoereikend�Huidige focus zien we terug in organisatie: afdeling economie. Faciliteren van ondernemers.�Weinig capaciteit, en weinig kennis om breder effecten mee te nemen en proactief te sturen.�Verbazingwekkend: gezien omvang, verwachte groei, en grote kansen en evenzeer grote risico’s voor leefomgeving en samenleving. Meer beleidsaandacht nodig voor effectieve sturing�



Nieuw perspectief, meer aandacht

Presentator
Presentatienotities
Nieuw perspectief en meer aandacht nodigToerisme is grote sectorToerisme groeit hard, en biedt veel kansen.  Maar er zijn ook grote risico’s.En het gaat niet vanzelf goed: voor balans moeten de sector en de overheid vanuit een breder perspectief samen toekomstgericht gaan sturenMeer beleidsaandacht nodig en in samenhang gaan bekijken; economie + leefomgeving + samenleving



Toekomstgericht sturen

• Balans tussen toeristische druk en draagkracht van 
leefomgeving en samenleving

• Toerisme dat bijdraagt aan kwaliteit leefomgeving en opgaven 
(duurzaamheid, werkgelegenheid, erfgoed, etc.)

• Permanente monitoring, tbv bijsturen

• Samenwerking gemeenten, 
bestuurslagen en inwoners 
en ondernemers

• Toerisme consistente factor
in mobiliteitsbeleid, woon- en 
vastgoedbeleid, horecabeleid, 
etc.

Presentator
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Toekomstgericht sturen betekent:Balans zoeken tussen toeristische druk en draagkracht van leefomgeving en samenleving.straks meer hieroverZorgen dat toerisme bijdraagt aan de kwaliteit vd leefomgeving en aan opgaven (duurzaamheid, werkgelegenheid, erfgoed, etc.)Permanente monitoring, zodat je tijdig kunt bijsturen: Samenwerking tussen gemeenten, tussen bestuurslagen en met inwoners en ondernemersEn ook omgekeerd toerisme-effecten goed inbedden: Toerisme consistent meenemen als factor in mobiliteitsbeleid, woon- en vastgoedbeleid, horecabeleid, etc.
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Verkennende analyse nodig van de druk en de draagkracht van een gebiedDrukte wordt overlast als het de draagkracht te boven gaat. Die draagkracht verschilt per locatie en per facet. Een dorp of natuurgebied heeft andere draagkracht dan een grote stad.Toeristische druk: de mate van aanwezigheid van bezoekers en de invloed van hun activiteiten op een bestemmingDraagkracht van de omgeving: het fysieke en sociale vermogen van een bepaalde bestemming om bezoekers te ontvangen, zonder dat negatieve gevolgen optreden.In het advies - 6 fysieke en 2 sociale elementen van draagkracht. Per element kan er in een regio sprake zijn van lage druk (onderbenutting van fysieke capaciteit) of balans, of er kan sprake zijn van pieken of structureel hoge druk.Dat zegt iets over de ontwikkelruimte op elk element. En zo ontstaat er ook een beeld van de verschillen in ontwikkelruimte tussen de 8 elementen. Waar zit een gebied wellicht in het rood, en waar in het groen?Dit analyse-kader geeft inzicht in de huidige situatie. Vervolgens kan de ontwikkelruimte en toerisme-opgave worden bepaald: daarvoor moet besproken worden waar de regio naartoe zou willen met toerisme – of dit past bij de ontwikkelruimte, en hoe onbalans tussen elementen kan worden aangepakt.Op basis van genoemde inzichten en dit analysekader komt de Raad tot de volgende 5 aanbevelingen:



Aanbeveling 1
Stel toeristische ontwikkelstrategie op

Vanuit “DNA” van 
de regio, en 
participatief 

Aard en 
kwaliteiten 
regio

Analyse druk 
en draagkracht

Kansen en 
ambities voor 
de regio

Keuze van 
instrumenten

Uitvoerings-
agenda

Presentator
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Aanbeveling 1: Stel toeristische ontwikkelstrategie op voor elke regioKijk vooruit (proactief beleid) in álle gebieden. �Gemeenten en provincies: zorg dat er binnen 2 jaar een ontwikkelstrategie ligt, leg link met ambities regio, vertaal de strategie naar het omgevingsbeleid. �Rijk: draag op relevante dossiers bij: zoals verduurzamen mobiliteit, gebouwde omgeving en klimaatadaptatie; natuurbeleid.Ontwikkelstrategie houdt in:1; Bepaal aard en kwaliteit van bestemmingen binnen de regio, het huidige aanbod en het gebruik ervan2: Analyseer druk en draagkracht, ontwikkelruimte en disbalans3: Bepaal vanuit het DNA van de regio, samen met relevante organisaties ondernemers en inwoners wat gewenste ontwikkeling is voor toerisme; welke kansen en mogelijkheden? – en hoe dit past bij de ontwikkelruimte? En bij andere opgaven in de regio? Welke ontwikkelpunten komen daaruit voort?4: Bepaald inzet van beleidsinstrumenten die helpen om te sturen op de ontwikkeling en op de balans tussen druk en draagkracht. 5: Maak samen een uitvoeringsagenda met afspraken, wie doet wat, en bepaal ook welke monitoring nodig is, en hoe de voortgang samen wordt gevolgd en bewaakt.Elementen uit ontwikkelstrategie kunnen waarschijnlijk onderdeel worden van omgevingsvisies van provincies en gemeenten.



Aanbeveling 2
Kijk breed naar beleidsinstrumenten 

Menukaart (1)

Presentator
Presentatienotities
Instrumenten om druk en draagvlak te helpen sturenOnder te verdelen in instrumenten die invloed uitoefenen op:1: het aantal en het type bezoekers, en wanneer zij naar de regio komen2: “wat” bezoekers ter plekke gaan doen, en “wanneer”3: het gedrag van bezoekersEr zijn tal van mogelijkheden, samengevat in een menukaart. sturen op de bereikbaarheid, bijv door meer of minder parkeren aanpassen van het imago door de nadruk te leggen op andere kwaliteiten. inzet van prijsprikkels om drukte te spreiden verleiding met ander aanbod. inzet van nieuwe technologie die informatie stuurt naar bezoekers of gegevens gebruikt om prijzen te verhogen, toezicht te houden of overlast te registerenhandhaving en toezicht op gedrag van bezoekers door boa’s bewoners die betrokken worden bij het melden van overlast of juist het ontvangen van bezoekers. 



Menukaart (2)

Presentator
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4: de capaciteit van voorzieningen (bijv vervoer, overnachtingsplaatsen) en van de bestemmingen5: de draagkracht van inwoners (invloed, voordelen, bescherming)Bijv: het stellen van regels aan Airbnb-verhuur (maximaal 60/30/0 dagen) of het afsluiten van wegen in natuurgebieden (evt. gebonden aan broedseizoen)Bijv; diverse vormen van financiële compensatie, zoals het relateren van de WOZ-belasting aan de bezoekersdruk (Londen); �of juist fysieke compensatie door middel van geluidsisolatie of tuinafscheidingen. Maar ook het betrekken van bewoners door gastheerschap of waarnemer en het openstellen van een meldpunt. De Rli concludeert: er zijn veel instrumenten beschikbaar, maar ze worden nog onvoldoende ingezet.



Aanbeveling 3: Organiseer bestuurlijke 
samenwerking

Aanbeveling 4: Ontwikkel een krachtige 
kennisinfrastructuur

Presentator
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Aanbeveling 3: organiseer bestuurlijke samenwerking:Initiatief ligt bij gemeenten, en provincies faciliteren. Zijn al veel waardevolle initiatieven (Veluwe, Geuldal, Zeeland). Stel per regio 1 rijksvertegenwoordiger aan – ivm kennis & instrumenten / uitproberen (regelgeving, financiële middelen)).Aanbeveling 4: krachtige kennisinfrastructuurRijk stel een meerjarige kennisagenda op, ism provincies en gemeenten. Er is een forse impuls voor kennisontwikkeling nodig voor beleid en sturing. Kennis toerisme steekt schraal af tov kennis van andere sectoren. Onderwerpen kennisagenda: Onderzoek naar de effecten van toerisme op de leefomgevingExperimenten voor effectiviteit van instrumentenOntwikkelen van monitoringsystemen



Aanbeveling 5: Formuleer een rijksvisie en 
vergroot de beleidscapaciteit

• Wervende visie maken: proactief sturen op balans economie, 
leefomgeving, samenleving

• Gerelateerde beleidsdoelen en instrumenten in samenhang 
gebruiken

• Samenlevingsbrede agenda opstellen – dept. overstijgend
• Forse investering in beleidscapaciteit
• Ministeriële commissie en 

opgave in het IBP 

Presentator
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Aanbeveling 5: Maak een rijksvisie en vergroot beleidscapaciteit Maak inspirerende en agenderende visie: Hoe gaat NL proactief sturen op balans economie, leefomgeving, samenleving, en daaraan gerelateerde beleidsdoelen en instrumenten in samenhang gebruikenSamenlevingsbrede agenda opstellen – departement overstijgendForse investering doen in beleidscapaciteit en samen kennis vergroten van toerisme en het sturen op balansStel een Ministeriële commissie samen die rijksbreed de “ontwikkeling van toerisme” en “leefomgevingsbeleid” consistent met elkaar verbindt, als onderling afhankelijke samenhangende beleidsterreinen.en maak het een opgave in het Interbestuurlijk Programma, zodat interbestuurlijk meer aandacht komt, o.a. tbv ontwikkelstrategieen en kennisagenda.



Dank voor uw aandacht

Presentator
Presentatienotities
Afsluitend:In dit advies schetsen we de noodzaak en de mogelijkheden voor een proactieve aanpak voor toerisme. Daarbij moet meteen gezegd worden dat verschillende regio’s hier mee bezig zijn, hier en daar instrumenten worden uitgeprobeerd en meer data wordt verzameld. Ook voeg ik graag toe dat het afwegen van belangen niet altijd eenvoudig is, zeker als ondernemers al geïnvesteerd hebben, of als de druk al met pieken of “structureel hoog” is en overlast al aan de orde is. Dan is complex, het vergt kennis, tijd, goede analyse en lef om een ontwikkelstrategie te maken en daar ook op te gaan sturen.Reden te meer om in alle regio’s nu te beginnen, dus juist ook waar de druk niet is doorgeschoten en er vooral kansen liggen.Maar met deze aanbevelingen denken we als Raad dat een grote stap gemaakt kan worden om te zorgen dat groei van toerisme Nederland niet ‘overkomt’ en schaadt, en juist kan bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving voor bewoners, bezoekers en ondernemers. 
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