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Beste heer Van der Velde,
Op woensdag 10 juni hebben wij uw mail ontvangen waarin u aangeeft te stoppen met de
verdere bespreking met de Stichting Promotie Waddenland om tot een nieuwe toeristische
organisatie te komen. In uw mail geeft u aan dat uit het conceptplan “Toeristische
Organisatie Het Hogeland” blijkt dat de merknaam VVV uit beeld verdwijnt. Uw organisatie,
VVV Het Hogeland – Bedum, kan zich hier niet in vinden en dat is de reden dat u verdere
deelname aan de nieuw te vormen toeristische organisatie beëindigd.
In onze brief van 29 januari 2020, kenmerk Z.HHL.014834, hebben wij uw organisatie
gevraagd om samen met de Stichting Promotie Waddenland met een voorstel te komen hoe
jullie de nieuwe toeristische organisatie van Het Hogeland gestalte kunnen geven.
Daarnaast is gevraagd om met een voorstel te komen of de nieuwe organisatie ook
aangesloten moet zijn bij de VVV.
Het proces om te komen tot één toeristische organisatie is door zowel VVV Bedum en SPW
zeer constructief opgepakt. Samen is met ambtelijke ondersteuning de enquête naar de
ondernemers opgesteld. Eén van de vragen is geweest:
In de gemeente Het Hogeland is er in Bedum een VVV locatie, in de voormalige gemeente
Eemsmond staan twee VVV infozuilen. Aan het voeren van de merknaam VVV zijn jaarlijks
terugkerende kosten verbonden. In de voormalige gemeentes Winsum en De Marne wordt
de merknaam VVV niet gevoerd maar wordt gewerkt met toeristische informatie punten
(TIPS) op locaties waar veel mensen komen. Bijvoorbeeld Het Visserijmuseum in
Zoutkamp, Bezoekerscentrum Waddenkust in Pieterburen enz.
Vind je het belangrijk om de merknaam VVV te behouden of mag dat ook veranderen in
bijvoorbeeld toeristisch informatie punt of tourist information zolang de functie maar helder
is?
Uit de reacties van de ondernemers blijkt dat 78,6 % aangeeft het niet noodzakelijk te
vinden om onder de merknaam VVV ons gebied, Het Hogeland, te vermarkten. De
ondernemers geven aan dat de merknaam VVV bij Nederlanders bekend is maar bij de
buitenlanders niet. Daarbij geven zij ook aan het belangrijk te vinden dat de toerist goede
informatie krijgt. Daarbij maakt het niet uit of dit via een Toeristisch Informatiepunt of bij een
VVV is.
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Uw organisatie heeft in de mail aangegeven zich hierin niet te kunnen vinden. Op uw
verzoek is de ondernemersvereniging van Bedum aangehaakt bij het overleg om te komen
tot een toeristische organisatie voor Het Hogeland. De voorzitter van de
ondernemersvereniging heeft aangegeven mee te willen denken over de nieuw te vormen
toeristische organisatie en daarbij ook aan de realisatie van een te ontwikkelen TIP in
Bedum.
In ons collegeprogramma hebben wij aangegeven dat wij een toeristische organisatie in Het
Hogeland willen door en voor ondernemers. Ook hechten wij waarde aan de participatie van
ondernemers bij ons nieuw te vormen beleid. Omdat een overgroot deel van de toeristische
ondernemers en ook de ondernemersvereniging Bedum hebben aangegeven dat zij geen
meerwaarde hechten aan de merknaam VVV, zullen wij hier op basis van het conceptplan
“Toeristische Organisatie Het Hogeland” gehoor aan geven. Het college zal tot
besluitvorming over gaan op het moment dat het plan voor de nieuwe toeristische
organisatie door de Stichting Promotie Waddenland in samenwerking met de
ondernemersvereniging Bedum aan ons wordt toegestuurd.
Wij willen uw organisatie heel erg bedanken voor de jarenlange inzet in voormalig gemeente
Bedum. Als gemeente willen wij Het Hogeland toeristisch op de kaart zetten met de nieuwe
toeristische organisatie. Daarbij kunnen ook de kansen voor Bedum worden benut. Samen
met ondernemersvereniging Bedum zoeken wij naar verbinding met de ondernemers van
Bedum.
Als leden van uw organisatie en/of de vrijwilligers willen aansluiten bij het op de kaart zetten
van Bedum dan bent u van harte welkom bij de nieuw op te richten toeristische organisatie.
Wij bevestigen hiermee nogmaals dat wij op 28 januari 2020 hebben besloten de subsidie
met ingang van 1 januari 2021 te beëindigen. Dit is aan uw organisatie in de brief van 29
januari 2020 meegedeeld.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u behoefte hebben aan een
gesprek met wethouder Harmannus Blok dan kunt u contact opnemen met Petra de Vries.

Met vriendelijke groet, Beste
Burgemeester en wethouders van
gemeente Het Hogeland, namens dezen,

L. Labrie
Teamcoach Burgerzaken, Economie & arbeidsmarkt en Vastgoed, grondzaken &
duurzaamheid

Deze brief is elektronisch ondertekend.
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