Kapelstraat 3
9781 GK Bedum
Tel 050 3015111
Email: info@vvvbedum.nl
www.vvvhethogelandbedum.nl
Bedum, 28 november 2020.
Aan de Raadsfracties Gemeente Het Hogeland.
Betreft: AANVULLING op het Raadsvoorstel Toeristische organisatie Het Hogeland - 25
november 2020.
Geachte Raadsleden,
Voor de Raadsvergadering van 25 november had VVV Het Hogeland - Bedum een schrijven aan
College en Raad gericht . We hadden aan de griffie gevraagd om dit schrijven te plaatsen op de
agenda voor de Raadsvergadering van 25 november. Staat er op. Door afwezigheid van de wethouder
is dit agendapunt verschoven naar de Raadsvergadering van 9 december 2020.
Dat geeft ons de gelegenheid om u nogmaals te benaderen over enkele onderdelen in de
voorliggende stukken , naast onze bezwaren en opmerkingen die in ons schrijven van 25 november
zijn vermeld.
Aanvullend willen wij nog ingaan op de Bijlage bij de begroting nieuwe toeristische
organisatie Gemeente Het Hogeland.
Onder punt 1 wordt u geïnformeerd :

In de huidige situatie ontvangt Stichting Promotie Waddenland € 35000,- voor de regio De
Marne en € 21000,- voor de regio Winsum. In (de oude gemeente) Winsum is dit bedrag lager
dan het bedrag in (de oude gemeente) De Marne omdat de gemeente Winsum zelf ook taken in
het kader van toerisme en recreatie uitvoerde en/of extra subsidie verleende aan Stichting
Promotie Waddenland. Voor de regio Eemsmond is op dit moment € 39000,- beschikbaar en
voor de regio Bedum € 5000,-.
In de regio Bedum is de laatste jaren nauwelijks ingezet op regiomarketing. De toeristische
promotie richt zich tot nu toe vooral op het dorp Bedum. Om toeristisch interessante plekken
als Zuidwolde en Onderdendam en ook in Bedum te ontsluiten zijn forse investeringen nodig.
Een bedrag van € 5000,- is hier volstrekt ontoereikend. Een basisbijdrage van vier keer €
35000 is een reële vertaling van de bestaande naar de nieuwe situatie in 2021
Hierin wordt vastgesteld dat er de laatste jaren nauwelijks ingezet is in regiomarketing en dat de VVV
Het Hogeland Bedum de toeristische promotie vooral is gericht op het dorp Bedum..... Opnieuw
helaas is dit voor u volstrekt onjuiste informatie.
In de afgelopen jaren hebben we op verschillende fronten samengewerkt met inwoners uit
Onderdendam en Zuidwolde. Met onze beperkte budget hebben we een fiets- wandelroute
Onderdendam uitgebracht , aandacht besteeds aan de Amsterdamse Groninger bouwstijl en in
samenwerking met de Kerk een fiets en wandelroute uitgebracht langs A.S. objecten in Bedum -

Onderdendam - Westeremden en Appingedam. Deze was en is zeer succesvol. Samen met het
Herdenkingscomité heeft VVV Het Hogeland - Bedum en Noordproof in Bedum een wandelrouteboekje
uitgebracht langs de geplaatste stolperstenen in Bedum - Onderdendam en Zuidwolde.

Volstrekt ontoereikend noemt het rapport. Ja met het voorgestelde bedrag kunnen we vanuit VVV
Het Hogeland - Bedum wel meer ondernemen!

De promotiekosten nemen toe op basis van schaalvergroting ten opzichte van de huidige
kosten van Stichting Promotie waddenland. Daarnaast worden er een aantal nieuwe
promotiemiddelen en kanalen ingezet. Dit resulteert in een toename van 50 % van huidige
promotiekosten van Waddenland. De opstartkosten in het eerste jaar zijn 42 % hoger dan de
begrote promotiekosten in 2022.
Dit komt omdat er naast de bestaande kanalen en middelen ingezet wordt op nieuwe
aanvullende middelen en kanalen en omdat de huidige promotiemiddelen in de regio's
Eemsmond en Bedum geactualiseerd en aangepast moeten worden aan een nieuwe huisstijl.
Daarnaast zal er behoorlijk geïnvesteerd moeten worden in de naamsbekendheid van de
nieuwe promotie organisatie in deze regio’s.
Aanpassing en naamsbekendheid... en daarmee moet de naam VVV Het Hogeland - Bedum
uit beeld verdwijnen? Het is voor ons onbegrijpelijk en onverteerbaar zo om te gaan met de
inzet van betrokken vrijwilligers!
Al met al vraagt u aan de Raad om ... wensen en bedenkingen kenbaar te maken die dan verder
verwerkt kunnen worden tot definitieve besluitvorming.
Door onjuiste informatie naar de Raad kan er naar onze mening op dit moment geen besluitvorming
plaats vinden. Wij willen U en de Raad dan ook vragen om dat op te schorten.
VVV Het Hogeland Bedum heeft constructief meegewerkt aan de voorbereiding van het conceptplan.
VVV Het Hogeland Bedum is nog steeds bereid om een constructieve bijdrage te leveren als
onderdeel in de Toeristische Regiomarketingorganisatie Het Hogeland.
VVV Het Hogeland Bedum gaat binnenkort op verzoek van enkele ondernemers gesprekken aan met
ondernemers in het gebied omdat zij zich niet kunnen vinden in de naam en werkwijze van
Waddenland. Promotie naar buiten toe is 1 ding. De toeristen in het gebied aanwezig te bedienen is
een zaak die Waddenland verzaakt en waar de VVV van oudsher sterk in is.
In afwachting ,
Met vriendelijke groeten,

Henk van der Velde, voorzitter St.VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen
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