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ONDERWERP

aanpak toeristische visie Vlissingen 

Geachte heer/mevrouw,

In 2011 is een beleidsnota toerisme (2011-2015) vastgesteld. In de afgelopen jaren is het
toeristisch stelsel aan het veranderen. Belangrijke elementen hierin zijn de verwachting van 
het Nederland Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) dat in de komende tien jaar het 
inkomend toerisme met 50% zal stijgen en anderzijds de Zeeuwse kustvisie die vraagtekens 
zet bij grootschalige uitbreiding van verblijfsaccommodaties langs de Walcherse kust. Ook 
marktontwikkelingen en technische ontwikkelingen (internet) beïnvloeden het toeristisch 
ecosysteem. Er zijn hierdoor andere kansen dan in 2011.

Daarnaast is de afgelopen jaren de gemeente veelvuldig door marktpartijen benaderd, om 
de realisatie van nieuwe verblijfsaccommodaties mogelijk te maken. Om goed op deze 
vragen te kunnen reageren is begin 2019 door een extern bureau een onderzoek 
uitgevoerd. Het rapport concludeert dat er meerdere kansen zijn om het aantal toeristische 
verblijfsaccommodaties uit te breiden. Kwalitatief wordt geadviseerd om in te zetten op 
vooral hoogwaardige accommodaties en basic aanbod.
Binnen VZG verband is de afgelopen jaren gezocht naar een modus om overheden, 
toeristische organisaties en het toeristisch bedrijfsleven gezamenlijk op te laten trekken. Dit 
heeft geresulteerd in een “strategische agenda toerisme voor Zeeland 2020-2030”. Het doel 
is onder andere de beleving van Zeeland te optimaliseren en te komen tot een gezonde en 
vitale bedrijfstak. Een bedrijfstak die een positief effect heeft op de leefbaarheid van Zeeland
en daarmee ook Vlissingen.

Graag willen we u informeren over de stappen die we willen zetten:

Op basis van literatuur en input vanuit stakeholders zullen de volgende producten worden 
opgeleverd:

Product 1 (oktober 2019) 
Een inventarisatie van de huidige situatie  met een SWOT analyse die tot stand komt in 
samenspraak met stakeholders. Het resultaat wordt vastgesteld door B&W. Hierna zal met u 
een informerende en beeldvormende sessie worden ingepland. 
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Product 2 (februari 2020) 
Een ambitiedocument met een horizon op 2030. Deze zal bestaan uit een algemene visie 
vertaald naar de onderdelen dag- en verblijfstoerisme en positionering van het Vlissings 
toeristisch product. Dit document wordt vastgesteld door de Gemeenteraad.

Product 3 (maart 2020) B&W voorstel 
Een uitvoeringsagenda voor de periode 2020-2024. Deze agenda wordt vastgesteld door 
B&W.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


