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Uitvoeringsprogramma  
Agenda Toerisme 2018-2026

X  =  doorlopende uitvoering 
i  =  incidenteel 
s  = structureel

Vastgesteld door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland op 25 oktober 2018 en gewijzigd bij besluit 
gemeenteraad in de begrotingsraad van 5 en 8 november 2018.

Groen  is gehonoreerd Programmabegroting 2019 en verder

Rood  is niet gehonoreerd Programmabegroting 2019 en verder

In het uitvoeringsprogramma Agenda Toerisme 2018-2026 projecten en acties die voortkomen uit de 
agenda Toerisme. Het uitvoeringsprogramma geeft aan welke projecten en acties bij welke beleidskeuzes 
passen. Per activiteit is benoemd aan welk doel van de agenda toerisme de activiteit bijdraagt. Er is een 
indeling gemaakt in bestaand beleid (lopende projecten) en nieuw beleid. Per activiteit is aangegeven 
wanneer de uitvoering van de activiteit wordt beoogd. Dit geeft de prioriteit van de acties weer. Ook kan 
sprake zijn van een doorlopende activiteit. Per activiteit is de beoogde trekker (de eerstgenoemde partij) 
benoemd en zijn de betrokken stakeholders vermeld. Per activiteit is benoemd of een incidenteel (i) of een 
structureel (s) bedrag voor uitvoering nodig is. Tevens is opgenomen welke bedragen zijn gehonoreerd in 
de begrotingsraad van 5 en 8 november 2018 voor de begroting van 2019 en verder.

THEMA 1: UITGEKIENDE MARKETING VAN ONZE ‘GROEN BLAUWE OASE’  
(ELEMENT 65605500)

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Keuze 1: We gaan onze Groen Blauwe Oase buiten het eiland beter promoten en richten ons 
daarbij op de Nederlandse, Duitse en Belgische gast.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2c, 1.6, 1.7 en 1.8

Activiteit 
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd
bedrag  in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in € 
Structureel (s)

Werkbudget Werkgroep 
Marketing en Promotie Groen 
Blauwe Oase

2019 • Werkgroep 
Platform 
Toerisme en 
stakeholders

5 000 (i) -

Opstellen nieuw marketing en 
promotieplan ‘Verblijven’ (in 
vervolg op Strategisch 
eilandmarketingplan)

2019–2020 • Governance 
eilandmarketing 

• VVV
• Platform 

Toerisme
• Gemeente

5 000 (i) -

1
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Activiteit 
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd
bedrag  in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in € 
Structureel (s)

Uitbreiding Online 
Marketingcampagne Groen 
Blauwe Oase voor 
schouderseizoenen

X • VVV
• Gemeente

- 25 000 (s)

Uitbreiding Offline 
Marketingcampagne Groen 
Blauwe Oase voor 
schouderseizoenen (onder 
andere via ANWB)

X • VVV
• Gemeente

- 10 000 (s)

Subsidiering eilandmarketeer 
(zie ook Thema 3 keuze 2, actie 
1)

X • VVV
• Gemeente
• OVR

- 56 000 (s) 
(inclusief 
werkbudget)

Activiteit 
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd
bedrag  in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in € 
Structureel (s)

Online marketing- en 
promotiecampagne ‘Groen 
Blauwe Oase’

X • VVV
• Gemeente

- 17.500 (s)

Offline marketing- en promotie 
(Recreatiebijlage Wereldregio, 
Kust-& Zeegids, VVV-
Promotiemateriaal, Badkoerier)

X • VVV
• Gemeente

- 16.600 (s)

Onderhoud website 
ikhebeenband.nl (Verblijven, 
Wonen en Werken)

X • Gemeente
• OSD

- 800 (s)

Eilanddressing (banieren) X • Gemeente - 3.500 (s)
Deelname NBTC campagne 
Nederland Waterland

2019–2020 • VVV
• NBTC 
• Gemeente

- 6.250 (2019 en 
2020) (i)

Keuze 2: Met behulp van verhalen (storytelling) versterken we de beleving van onze gasten.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2c, 1.6, 1.7, 2.7, 2.8

Activiteit 
NIEUW beleid

Gereed /
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Creëren vijf verhaallijnen THS 
Groen Blauwe Oase voor 
‘beleeffase’ customerjourney

2019–2020 • Platform 
Toerisme

• Gemeente

62 500  (i), 
31 250 per jaar

-
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Keuze 3: We maken gebruik van ons DNA om nieuwe toeristische producten te ontwikkelen en 
koppelen dit aan ‘Land in Zee’ en de verhaallijnen van onze ‘Groen Blauwe Oase’.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2c, 1.6, 2.1, 2.7 

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Ontwikkelen praktijk gerichte 
voorbeelden en toepassingen 
DNA/THS gebonden 
productontwikkeling

2021–2022 • Platform 
Toerisme

• TUA
• Gemeente

15 000 (i) -

Toepassen DNA Groen Blauwe 
Oase in de openbare ruimte (via 
Stads- en Dorpsvisies)

X • Gemeente
• Dorpsraden

- -

Identiteitsgebonden 
welkomstborden per kern

2021–2022 • Gemeente
• Dorpsraden

40 000 (i) -

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

DNA/Land in Zee kennis 
vergroten en toepassen in 
openbare ruimte

X • Gemeente - -

Keuze 4: We werken het toeristisch aanbod rond ‘Gezond Zeeland’, inclusief ‘Gezond Eten 
Schouwen-Duiveland’, verder uit.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2a, 1.2c, 1.6, 2.1, 2.2

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed /
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Uitvoeren Pilot Gezond Zeeland 2019 • TUA
• Platform Toerisme
• Gemeente

18 000 (i), 
gekoppeld aan 
budget 
afdeling WWL

-

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed /
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Opstellen en uitvoeren PvA 
Gezond Eten Schouwen-
Duiveland 2018-2021

2019–2022 • Culinaire partijen
• Gemeente

- 40.000 (i)

Keuze 5: We vergaren zo veel mogelijk data over onze gasten (ook strand- en watergast) om beter 
te kunnen inspelen op het profiel van onze gasten.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2a, 2.7, 2.8

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Jaarlijkse Maatwerkrapportage X • KCKT
• Gemeente

- 3 500 (s)

Deelname onderzoek Vaste 
Gast (om de 4 jaar)

2022, 
2023–2026

• KCKT
• Gemeente

10 000 (i) -
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Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Jaarlijkse Thema-onderzoeken 
in overleg met Platform 
Toerisme

X • KCKT
• Platform 

Toerisme
• Gemeente

- 5 000 (s)

4 Jaarlijks 
Monitoringsonderzoek toerisme 
Schouwen-Duiveland

2021 • KCKT
• Platform 

Toerisme
• Gemeente

7 500 (i) -

Deelname ‘Big Data’ projecten 
(PROFIT, SASTDES, (dashboard) 
Zeelandpas en benutten 
kansen nieuwe Big Data 
projecten

X • KCKT
• Platform 

Toerisme
• Gemeente

- 5 000 (s)

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in€
Structureel (s)

Toeristische cijfers en kennis 
profiel van de gast continu 
beschikbaar stellen (onder 
andere via  
toekomsttoerisme.nl)

X • Gemeente
• KCKT

- -

Keuze 6: We blijven structureel inzetten op de Digitale Zeeland Experience (DZE).
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2c, 1.6, 2.1, 2.2, 2.7, 2.8

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed /
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Subsidiering Toeristisch Vervoer 
ZeelandID (hop-on hop-off )

X • Stichting SDPas
• Gemeente
• VVV
• VMSD

- 15 000 (s)

Deelname Digitale Zeeland 
Experience (DZE)

X • Stichting SDPas
• Gemeente
• VVV

- 15 000 (s)

http://toekomsttoerisme.nl
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THEMA 2: MEER BELEVING  
(ELEMENT 65605501)

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Keuze 1: We zorgen voor toegankelijke natuur, ook onder water
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.6, 1.7, 2.7, 2.9, 2.10

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Werkbudget Werkgroep Meer 
Beleving Groen Blauwe Oase 

2019 • Werkgroep 
• Platform 

Toerisme en 
stakeholders

5 000 (i) -

Realiseren en verbeteren 
‘natuurpoorten’ 
(onthaalplaatsen), inclusief 
toegankelijkheid voor 
mindervaliden

2020–2026 • Platform 
Toerisme

• Gebieds-
beheerders

• Gemeente

500 000 (i),
Wel 20 000 
voor 
onderzoek in 
2019

15 000 (s)

Onderzoeken mogelijkheden 
natuurpoorten en beleving 
natuur Renesse en Zierikzee

2019 • Platform 
Toerisme

• OVR
• Gemeente

15 000 (i) 
zie onderzoek

-

Verbeteren duikstekken en 
snorkelplaatsen met veilige/
comfortabele entrees en 
voorzieningen (plan NOB)

2021–2026 • NOB
• Platform 

Toerisme
• Gemeente

100 000 (i) 
(meenemen in 
onderzoek 
natuur-
poorten)

10 000 (s)

Keuze 2: Produceren nieuwe natuur en behouden en versterken onze bestaande natuur, ook 
onder water (onderwaterreservaten).
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2c, 1.6, 1.7, 2.7, 2,8, 2.9, 2.10

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Onderzoeken mogelijkheden 
realiseren nieuwe natuur in 
aandachtsgebieden 
(combineren met onderzoek 
aanwijzing aandachtsgebieden)

2019–2020 • Gebieds-
beheerders

• Provincie
• Gemeente
• Platform 

Toerisme

15 000 (i) -

Stimuleren 
natuurgebiedsontwikkeling 
‘Van Bru tot Brouw’ (meenemen 
in nieuwe Visie Grevelingen)

2019–2020 • Samenwerkings-
verband 
Grevelingen

Benutten 
Fonds 
Grevelingen

-

Onderzoeken mogelijkheden 
beschermen/versterken 
onderwaterleven 
(onderwaterreservaten)

2019–2020 • NOB
• Gebieds-

beheerders
• Gemeente

15 000 (i) -
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Keuze 3: De natuurbeleving is optimaal en natuurbescherming is een beleving op zich.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2a, 1.2c, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed /
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd
bedrag in €
Structureel (s)

Actualiseren en uitvoeren 
Promotieplan ‘Veelzijdig 
landschap’

2019–2022 • Platform 
Veelzijdig 
landschap

• Platform 
Toerisme

• Gebieds-
beheerders

• VVV
• Gemeente

75 000 (i) 
(waarvan 
45 000 in 2019 
en 30 000 in 
2020)

-

Reguleren bezoekersstromen 
naar de natuurgebieden 
gekoppeld aan de THS en op 
basis regionale zoneringskaarten

2019–2020 • Gebieds-
beheerders

• Gemeente

- -

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed /
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd
bedrag in €
Structureel (s)

Onderzoek naar de ‘customer 
journey’ en de wensen van de 
natuurbezoeker (aansluiten bij 
het bestaande onderzoek KCKT/
provincie)

2018–2019 • KCKT
• Provincie

- -

Onderzoeken mogelijkheden 
van ‘experimenteergebieden’: 
(nieuwe) natuur waar we ruimte 
bieden aan initiatieven tot ‘pop-
up’ recreatief nachtverblijf (actie 
Zeeuwse Kustvisie)

2019–2020 • Provincie
• KCKT

- -

Keuze 4: We versterken de land/waterbeleving en stimuleren gedifferentieerde en kwalitatieve 
ontwikkeling van jachthavens en overige waterplekken.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2a, 1.2c, 1.6, 2.6, 2.7

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Toepassen ‘Innovatievouchers’ 
voor watersport

2019–2022 • Impuls
• Hiswa
• Gemeente

- 15 000 (s) (via 
IBP)

Herijken en uitvoeren 
Watersportvisie (combineren 
met Visie Grevelingen)

2019–2022 • Samenwerkings-
verband

• Gemeente
• Hiswa
• Gebieds-

beheerders

Herijken: 
15 000 (i) 
Uitvoeren: 
50 000 (i) 
(benutten 
Fonds 
Grevelingen).

-
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Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Ontsluiten toplocaties land/
water door investering in 
bebording en bewegwijzering 
(combineren met investering 
toeristische bewegwijzering)

2021–2022 • Gemeente
• Gebieds-

beheerders
• Hiswa

(zie toeristische 
beweg-
wijzering)

-

Onderzoeken mogelijkheden 
ontwikkeling kleinschalige 
‘horeca- en natuurhavens’

2023–2026 • Provincie
• Gebieds-

beheerders
• Gemeente

- -

Keuze 5: We stimuleren chartervaart en cruisevaarttoerisme en de ontwikkeling van 
aanlegplaatsen (onder andere Neeltje Jans, Watersnoodmuseum) met oog voor duurzaamheid.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.6, 2.4, 2.7, 2.8

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Ontwikkelen (regionaal) aanbod 
voor charter- en cruisevaart, 
gekoppeld aan verhaallijnen 
THS

2020–2021 • Platform Toerisme
• DDCP
• Gemeente

50 000 (i) -

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Aansluiten bij ‘Dutch Delta 
Cruise Port’ en ontwikkelen 
(regionaal) aanbod voor charter- 
en cruisevaart, gekoppeld aan 
verhaallijnen THS

• DDCP
• Gemeente
• Provincie

- 4.000 (s)

Keuze 6: Beleving en storytelling stellen we centraal in de ervaring van onze cultuurhistorie door 
onze gasten. Hieraan koppelen we pakkende jaarrond doe-activiteiten, vooral gericht op 
kinderen.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2a, 1.2c, 1.6, 2.1, 2.6, 2.8

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Ontwikkelen cultuur 
belevingspakketten rondom 
verhaallijnen ‘Nederland 
Waterland’ en ‘Gouden Eeuw’, 
met jaarrond doe-activiteiten

2022–2026 • Platform Toerisme
• Gemeente
• VMSD
• TUA

50 000 (i) -
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Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Onderzoeken mogelijkheden 
om gasten verhaallijnen en 
activiteiten toegankelijk en 
jaarrond te laten ervaren in 
musea, monumenten en 
erfgoed

2022–2026 • Platform Toerisme
• VMSD
• Gemeente

- -

Onderzoeken mogelijkheden 
tijdelijke (pop-up) musea 
(prioriteit: laag).

2023–2026 • Platform Toerisme
• VMSD
• Gemeente

- -

Onderzoeken mogelijke 
combinaties cultuurhistorie/-
recreatieve belevingsvormen 
(doorlopende aandacht)

X • Platform Toerisme
• VMSD
• Gemeente

- -
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THEMA 3: HET HELE EILAND GASTVRIJ EN MEER JAARROND BEZOEKERS 
(ELEMENT 65605502)

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Keuze 1: Iedereen op Schouwen-Duiveland is ambassadeur voor het eiland. Zo versterken we de 
betrokkenheid bij de omgeving.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.6, 2.6, 2.7, 2.8

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Werkbudget Werkgroep De 
Gastvrije Blauwe Oase

2019 • Werkgroep 
Platform 
Toerisme en 
stakeholders

5 000 (i) -

Structureel en periodiek 
gastheerschaps- en 
eilandgidscursustraject

X • IVN
• Gebieds-

beheerders
• Platform 

Toerisme
• Gemeente

- 2 500 (s)

Gemeentepersoneel neemt deel 
aan gastheerschapscursussen

2021–2022 • Gemeente 7 500 (i) -

Onderzoeken mogelijkheden 
inzetten gastheren/vrouwen op 
toplocaties groen/blauwe oase

2023–2026 • Gebieds-
beheerders

• Gemeente

- -

Keuze 2: We stimuleren samenwerking, kennisdeling en kruisbestuiving gericht op gastvrije 
ontvangst in onze Groen Blauwe oase, het hele jaar door.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.6, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Investeren in mensen die 
onderlinge 
informatievoorziening regelen 
en verbindingen kunnen leggen 
tussen informatiebronnen  
(zie eilandmarketeer Thema 1 
keuze 1)

X • VVV
• Gemeente
• OVR

- (zie thema 1) -

Samenbrengen 
recreatieondernemers en 
personeel, belangenorganisaties, 
dorpsraden en inwoners voor 
kennisdeling, ervaringen en 
‘best practises’ (Platform 
Toerisme, de jaarlijkse Themadag 
Toekomst Toerisme en open 
dagen voor nieuwvestigers)

2020 en 
2022

• Platform Toerisme
• Gemeente
• OV’s
• Dorpsraden

- 15 000 (s) 
(eens in de 
twee jaar)
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Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Betrekken dorpsraden en 
inwoners in 
recreatieontwikkelingen

X • Adviesteam 
Toerisme

- -

Blijvend inzetten op structureel 
overleg (handhaving) gemeente 
en recreatiesector

X • Platform Toerisme
• Gemeente

- -

Stimuleren jaarrond 
openstelling detailhandel, 
horeca, verblijfsrecreatie en 
culturele organisaties en 
aanwijzingen en collectieve 
initiatieven opstellen

2020–2026 • Platform Toerisme
• Gemeente

- -

Onderzoeken kwaliteit gastvrije 
ontvangst en verbeteren van 
‘touchpoints’ (eerste contact van 
de gast met onze Groen Blauwe 
Oase)

2019–2020 • Platform Toerisme
• HZ
• KCKT
• Gemeente

5 000 (i) 
(combineren 
met onderzoek 
natuurpoorten)

-

Keuze 3: We stimuleren jaarrond evenementen en dagrecreatie, ook in het buitengebied. We 
zorgen hierbij voor voldoende en goede facilitaire ondersteuning en toegankelijke informatie 
over wat er jaarrond te beleven is.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2a, 1.2b, 1.2c, 2.5, 2.6, 2.8

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Onderzoeken capaciteitsinzet 
faciliteren en oplossen 
knelpunten bij jaarrond en 
grootschalige evenementen

X • Gemeente
• Evenementen-

organisaties

- P.M.

Verbinden websites gemeente, 
VVVZeeland, Zeelandapp, 
Renesse Bruist, ikhebeenband.nl 
et cetera

X • Eilandmarketeer
• Gemeente

- - (binnen 
werkbudget 
eiland-
marketeer

Hoofdactiviteitenkalender 
maken Groen Blauwe Oase 
(papier en digitaal)

X • Eilandmarketeer
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders 
• VMSD

- 2 500 (s)

Activiteiten in de dalperioden 
(onder andere november-april) 
in kaart brengen bekend maken 
aan onze gasten

X • Eilandmarketeer
• Gemeente 
• Gebieds-

beheerders
• VMSD

- - (binnen 
werkbudget 
eiland-
marketeer
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Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Onderzoeken mogelijkheden 
om te komen tot culturele 
expositieruimte op 
hoogwaardig niveau (‘Kunsthal 
aan Zee’)

2023–2026 • Platform 
Toerisme

• VMSD 
• Kunstschouw 
• Gemeente

- -

Stimuleren verbinding tussen de 
bestaande dagattracties op het 
eiland en in de regio

2023–2026 • Gemeente
• Platform 

Toerisme

- -

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Herijken Evenementenvisie en 
doorlopende subsidiering 
nieuwe evenementen

2020–2021 • Gemeente
• Platform 

Toerisme
• Organisatoren

- 35.000 (s)

Sponsoring drie 
waterthemagerelateerde 
evenementen in 2019 
(bestaande afspraken in 
sponsorovereenkomsten)

2019 • Gemeente
• Organisatoren

15.000 (i) -

Keuze 4: We stimuleren initiatieven voor goede jaarrond huisvesting en/of tegengaan tekort 
recreatie-, watersport- en horecapersoneel (arbeidspool).
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.3, 1.4, 2.5 
Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Opstellen plan van aanpak 
initiatieven extra 
personeelsinzet recreatiesector/
huisvesting

2019 • Platform 
Toerisme

• Gemeente
• Overig

10 000 (i) -

Keuze 5: We koppelen (gekwalificeerde) opleiding en bedrijfsvoering meer aan elkaar en 
stimuleren initiatieven op het gebied van recreatie, horeca en watersport om jongeren voor het 
eiland te behouden. We sluiten aan bij de behoeften van ondernemers.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.3, 1.4

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

PvA opstellen verbetering 
afstemming opleiding(en) en 
omscholingstrajecten op 
wensen toeristische 
bedrijfsleven

2019–2020 • Platform 
Toerisme

• Gemeente
• OSD

5 000 (i)
meenemen in 
onderzoek 
personeels-
inzet

-
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Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Deelnemen aan ‘Pilot 
Watersportopleiding’

2018–2022 • CIOS
• Gemeente
• Ondernemers

- Budget 
gereserveerd 
begroting 2018
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THEMA 4: VOORTDUREND VERNIEUWEN  
(ELEMENT 65605503)

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Keuze 1: Stimuleren delen van kennis, ervaringen en ‘best practises’ in brede zin.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 
Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Werkbudget Werkgroep 
Voortdurend Vernieuwen

2019 • Werkgroep 
Platform 
Toerisme en 
stakeholders

5 000 (i) -

Opzetten één centrale digitale 
omgeving toeristisch beleid 
(digitale kaart THS) en 
toeristische cijfers (koppelen 
traject Omgevingsvisie)

2019 • Gemeente
• Platform 

Toerisme

10 000 (i) -

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Overleg ‘Agenda Toerisme’ 
conform Uitvoeringsparagraaf

X • Platform 
Toerisme

• Gemeente

- -

Meer monitoren: 

a. Afspraken 
Maatwerkrapportage 
Verblijfsrecreatie (jaarlijks) 
en Monitoringsonderzoek 
Toerisme (eens per 4 jaar) (Zie 
Thema 1, keuze 5)

b. Actueel houden en 
monitoren database aanbod 
recreatie-eenheden

c. Jaarlijks monitoring- 
en inspiratie-event 
‘Toekomsttoerisme’(zie 
Thema 3, keuze 2)

X • KCKT
• Platform 

Toerisme
• Gemeente
• Provincie

- -

Keuze 2: We stimuleren innovatie en onderscheidende bedrijfsconcepten door innovatievouchers 
beschikbaar te stellen voor verblijfsrecreatie (inclusief mini-campings en recreatieve NED’s), 
watersport en horeca (inclusief strandpaviljoens).
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Subsidieregeling 
innovatievouchers voor horeca

2020–2026 • Impuls
• Recron
• Provincie
• Gemeente

- 15 000 (s) (via 
IBP)
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Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Subsidieregeling 
innovatievouchers voor 
verblijfsrecreatie

X • Impuls
• Recron
• Provincie
• Gemeente

- 25.000 (s)

Keuze 3: We stimuleren duurzaam en circulair ondernemerschap in het toerisme en laten dit 
samen met de ondernemers zien aan onze gasten. Gekoppeld aan de Energieagenda zetten we 
blijvend in op een hoge ranking in kwaliteitskeurmerken en onderzoeken we de mogelijkheden 
voor de koppeling met onderwijs.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 2.1, 2.2, 2.3

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag 
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag 
Structureel (s)

Deelname Destinatie 
keurmerken, toepassen adviezen, 
laten zien van de transitie en 
waar mogelijk koppeling maken 
met onderwijs

X • Gemeente
• Platform 

Toerisme
• Gebieds-

beheerders
• Kustgemeenten

- 10 000 (s)

Subsidieregeling 
innovatievouchers circulair 
bouwen en duurzame energie

2020 • Impuls
• Provincie
• Gemeente

- 30 000 (s) 
(vanaf 2020 en 
inclusief 
strand-
paviljoens)

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Uitvoeren pilot ‘Tiny Houses’ 2019–2020 • Initiatiefnemer
• Gemeente
• Provincie

Budget 
gereserveerd 
begroting 2018

-

Keuze 4: We stellen een Adviesteam Toerisme in dat toeristisch-recreatieve plannen op kwaliteit 
beoordeelt gekoppeld aan het Ontwikkelkader Verblijfsrecreatief Gebied, we verbeteren de 
voorlichting door de gemeente en stellen accounthouderschap in.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.3, 1.4, 1.6, 2.3, 2.7

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in € 
Structureel (s)

Instellen en bekostigen 
Adviesteam Toerisme

X • Gemeente
• Platform 

Toerisme

- 40 000 (s) 
wel 20 000 (s)

Dorpsraden en inwoners meer 
betrekken bij recreatieve 
gebiedsvisies, ontwikkelingen et 
cetera

X • Gemeente
• Adviesteam 

Toerisme

- -
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Keuze 5: We stimuleren herstructurering, kwaliteitsverbetering en productdifferentiatie en 
creëren ‘schaarste’ door geen nieuwvestiging van verblijfsrecreatieve bedrijven, inclusief hotels 
en pensions, toe te staan. Ontwikkelingen gekoppeld aan het oplossen van een verblijfsrecreatief 
knelpunt (sanering) en in samenhang met de omgeving zijn mogelijk in aangewezen 
aandachtsgebieden en gekoppeld aan het Ontwikkelkader Verblijfsrecreatief Gebied. Er blijft 
ruimte voor duurzaam ondernemerschap en maatwerk gericht op het bereiken van Zeeuwse 
Kustkwaliteit.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.3, 1.4, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Onderzoek en bepalen 
eilandelijke aandachtsgebieden

2019 • Provincie
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders
• Natuur-

organisaties

20 000 (i)  
Onderzoek zelf 
uitvoeren in 
samenwerking 
met provincie

-

Onderzoeken mogelijkheden 
realisering stimuleringsgebieden 
landschapsontwikkeling 
(bufferzones)

2023–2026 • Provincie
• Platform 

Toerisme
• ASD
• Gemeente

- -

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Gezamenlijk ontwikkelen 
instrumentarium 
aandachtsgebieden

• Provincie
• Kustgemeenten

- -

Keuze 6 : Bij herstructurering en kwaliteitsverbetering van bestaande recreatiebedrijven staan we 
een beperkt aantal eenheden extra toe, gekoppeld aan het Ontwikkelkader Verblijfsrecreatief 
Gebied. Deze mogelijkheid geldt niet voor kleinschalige kampeerterreinen en NED’s. Deze 
moeten voldoen aan de (kwaliteits-)criteria in de Omgevingsvisie Buitengebied. Voor bestaande 
reguliere recreatiebedrijven blijft ruimte voor maatwerk en duurzaam ondernemerschap gericht 
op het bereiken van Zeeuwse Kustkwaliteit.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.3, 1.4, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in € 
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Toepassen Ontwikkelkader 
Verblijfsrecreatie

X • Adviesteam 
Toerisme

• Gemeente

- -
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Keuze 7: We bestemmen planologisch uitsluitend de daadwerkelijke op recreatieterreinen 
aanwezige en in exploitatie zijnde verblijfsrecreatieve eenheden.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 2.3, 2.4

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Uitvoeren behoefteonderzoek 
verblijfsrecreatieve eenheden 
(onderzoeksvraag nader 
bepalen)

2019 • Extern
• Provincie
• KCKT
• Gemeente
• Platform 

Toerisme

25 000 (i) -

Bestaande bestemmingsplannen 
‘Kop van Schouwen’ en 
‘Recreatieterreinen’ aanpassen 
conform daadwerkelijke 
eenheden

2019–2021 • Gemeente
• Provincie

- -

Deelnemen aan ‘Vitaliteitsfonds 
Zeeland’ (faciliteren in overleg 
met Impuls)

X • Provincie
• Impuls
• Gemeente
• Platform 

Toerisme

- -

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Structurele afspraken ‘Database 
aanbod verblijfsrecreatie’

X • Provincie
• Gemeente

- -

Keuze 8: We brengen meer eenduidigheid in de regelgeving voor verblijfsrecreatie. Uitgangspunt 
is sturen op kwaliteit en niet op kwantiteit.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 2.3, 2.4, 2.5

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker /
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in € 
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in € 
Structureel (s)

Onderzoeken mogelijkheden 
toetsingscriteria verblijfsrecreatie 
die meer van sturing op kwaliteit 
uitgaan

2019–2020 • KCKT
• Provincie
• Gemeente

- -

Agenda Toerisme, Nota 
kamperen, Nota 
Recreatiewoningen en 
Horecavisie samenvoegen in 
‘Beleidsnota Toerisme’

2021 • Gemeente - -
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Keuze 9: We hanteren algemene kwaliteitscriteria bij uitponding op verblijfsrecreatieterreinen en 
streven naar een Zeeuws brede regeling
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.6, 2.3, 2.4

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Opstellen en uitvoeren Zeeuwse 
regeling voor Centraal 
Bedrijfsmatige Exploitatie (CBE)

2018–2019 • Provincie
• Gemeente
• Recron

- -

Keuze 10: Op een verblijfsrecreatieterrein (kampeer- en recreatiewoningterrein) staan we geen 
permanente bewoning en geen tweede dienstwoning toe.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.6, 2.3

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in € 
Structureel (s)

Onderzoek effecten 
beleidswijziging provincie 
deeltijdwonen in 
recreatiebestemming (actie 
Kustvisie)

2019 • Provincie
• Gemeente

- -

Keuze 11: We behouden het bestaande beleidskader kleinschalig kamperen. Ook de NED-regeling 
met recreatief nachtverblijf behouden we, maar beperken we tot maximaal 25 slaapplaatsen. 
Beide vinden plaats in bestaande bebouwing. We stimuleren hierbij ondernemerschap, 
dagrecreatie en jaarrond activiteiten in het buitengebied. De NED regeling evalueren we op 
effecten op het reguliere verblijfsrecreatieve aanbod.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.4, 1.6, 2.3, 2.4, 2.7

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Uitbreiding subsidieregeling 
innovatievouchers voor 
kleinschalige verblijfsrecreatie 
buitengebied

2019–2022 • Impuls
• Vekabo
• Gemeente

10 000 (s) (via 
IBP)

Exploitatiebijdrage 
kwaliteitsverbetering 
minicampings inzetten in 
landschapsopgaven in de 
aandachtsgebieden

2020–2026 • Gemeente
• Vekabo
• Gebieds-

beheerders

- -
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Keuze 12: Handhaven op het niet naleven van brand-, milieu- en bouwwetgeving.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.6, 2.3

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in € 
Structureel (s)

Opstellen plan van aanpak 
handhaving verblijfsrecreatie

2019 • VZG
• VRZ
• Gemeenten

- -

Keuze 13: Regelgeving Bed & Breakfast behouden en stellen nieuwe beleidsregels op voor 
platformen voor particuliere verhuur, zoals Air BnB, om een gelijk speelveld te creëren.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1,6, 2.3 
Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Opstellen Zeeuwse regeling Air 
BnB en andere particuliere 
verhuurplatformen

2019 • VZG - -

Keuze 14: Tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten staan we niet toe op reguliere 
recreatieterreinen. We bieden in het buitengebied wel ruimte voor de huisvesting van tijdelijk 
personeel woonachtig buiten de regio op mini-campings en NED’s. Waar mogelijk bezien we 
hierbij de kansen van de pilot ‘Tiny houses’.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 2.3

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Onderzoeken mogelijkheden en 
effecten tijdelijke huisvesting 
arbeidsmigranten in het 
buitengebied (mini-campings en 
NED’s), waar mogelijk gekoppeld 
aan de pilot ‘Tiny houses’

2019–2020 • Gemeente
• Provincie

- -
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THEMA 5: HET MOOISTE STRAND ALS BLIJVENDE TREKKER  
(ELEMENT 65605504)

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Keuze 1: Periodieke monitoring naar wensen van de gast is de basis voor strandbeleid en 
ontwikkeling.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2a, 1.2c, 1.6, 2.3, 2.7

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Werkbudget Werkgroep Het 
Mooiste Strand

2019 • Werkgroep 
• Platform 

Toerisme en 
stakeholders

5 000 (i) -

Periodiek onderzoek 
strandgastenprioriteit (start in 
2018) (Eens in de vier jaar)

2019 + 2022 • KCKT
• VSSK
• Gemeente

- 25 000 (s)

Keuze 2 : We staan geen volledig nieuwe bebouwing op het strand toe en zetten in op 
kwaliteitsverbetering van bestaande strandpaviljoens binnen de normen van de Zeeuwse 
Kustvisie. Recreatief nachtverblijf in paviljoens is uitgesloten.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.4, 1.6, 2.3, 2.7 

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in € 
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Faciliteren (in wetgeving middels 
Cafetariamodel Strandpaviljoens) 
mogelijkheden strandpaviljoens 
tot maximaal 1000 m² (binnen 
normen Zeeuwse Kustvisie)

2020–2021 • Gemeente
• VSSK
• Gebieds-

beheerders

- -

Inzetten ‘innovatievouchers’ tot 
bedrijfsconcepten/-
kwaliteitsverbetering ( ‘Groene 
Strand’/Beachfun) (combineren 
met innovatievouchers horeca)

2020–2026 • Impuls
• Gemeente
• VSSK
• KHN

- 5 000 (s) 
meenemen in 
innovatie-
vouchers 
horeca

Keuze 3: We versterken de jaarrond natuurbeleving voor onze strandgasten. Het stranden de 
strandnatuur nemen een belangrijke plaats in in de marketing van ‘de Groen Blauwe Oase’. 
Strand- en overige ondernemers werken hierbij samen met natuur- en kustbeheerders.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.3, 1.4, 1.6, 2.3, 2.7, 2.8

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in € 
Structureel (s)

Ontwikkelen verhaallijnen 
Groene Strand

2019-2020 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

25 000 (i) -
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Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in € 
Structureel (s)

Ontwikkelen jaarrond en 
educatief 
‘Natuurbelevingsprogramma’ op 
basis verhaallijnen

2020–2021 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

30 000 (i) -

Ontwikkelen 
belevingsprogramma 
‘Cultuurhistorie strand’

2022–2026 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

15 000 (i) -

Structureel overleg 
natuurregelgeving, 
strandactiviteiten/-evenementen

X • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

- -

Herijken strandzonering waar 
nodig voor ‘Groene Strand’ en 
‘Beachfun’

2020–2021 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

- -

Nieuw ‘Natuur Zeehondenpad’ 
over de duinen als beleving 
Renesse Zeehondendorp

2019/2020 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

80 000 (i), 
wel voor-
bereidings-
krediet voor 
natuur-
onderzoek
€ 15 000 in 
2019

-

Keuze 4: We versterken in alle 4 de seizoenen de beachfunbeleving voor onze strandgasten. Dit 
doen strandondernemers samen met overige ondernemers en sectoren. Slapen op natuurstrand 
gekoppeld aan evenementen is uitgesloten.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.3, 1.4, 1.6, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in € 
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Ontwikkelen activiteiten en 
evenementen voor de vier 
seizoenen en voor die locaties 
die dit aankunnen 
(familiestranden)

2022–2026 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

50 000 (i) -

Tijdelijk slapen op het strand 
(‘pop-up’) gekoppeld aan 
evenementen mogelijk maken.

2020–2021 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

- -

Ontwikkelen weerapp/
weerstation voor onze kust, 
gekoppeld aan een professionele 
strandsite

2020 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

15 000 (i) -

Stimuleren organiseren jaarlijkse 
start- en afsluiting van het 
Beachfunseizoen

2020–2022 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

- 2 500 (s)
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Keuze 5: We stimuleren duurzame bedrijfsvoering op het strand en laten deze transitie zien aan 
onze (strand)gasten.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.6, 2.3

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker /
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Opzetten duurzaam 
transitieprogramma Strand

X • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

- 5 000 (s)

Keuze 6: We versterken het onthaal van het Voordelta strand en van het strand naar de Kop van 
Schouwen. Strand, duinen en overgangen vormen een meer totale strand- en natuurbeleving.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2c, 1.3, 1.6, 2.5, 2.6, 2.7

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker /
Betrokken 
partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Aanpassen 
strandinformatie(strandfolder 
€ 10.000 in 2019) en vervolgens 
structureel € 5.000 per jaar tot 
2023 

2019, 2022, 
2025

• VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

10 000 (i) 5 000 (s)

Onderzoek aantrekkelijker en 
meer beleefbaar maken van 
strand en duinovergangen (actie 
Zeeuwse Kustvisie)

2020 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

15 000 (i) -

Bewegwijzering en verwijzingen 
naar het strand en 
parkeerterreinen optimaliseren

2021–2026 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

75 000 (i)
meenemen in 
onderzoek 
beweg-
wijzering

Behoefte aan (verbetering van) 
parkeer-mogelijkheden (zowel 
voor auto als fiets) meenemen in 
monitoringonderzoek

2019 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

- -

Uitvoeren gastheerschapproject 
afhankelijk van de resultaten van 
het monitoringsonderzoek 

2022–2026 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

P.M. (i) -

Ontvangst en voorzieningen 
mindervaliden

2022–2026 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders
• PMP

P.M. (i) 
(onderdeel 
onthaal-
plaatsen/-
natuurpoorten)

-
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Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker /
Betrokken 
partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Verdwaalpalen strand X • Gemeente - 2.500 (s)
(Huur) Mobiele toiletten X • Gemeente - 12.500 (s)
Structurele lasten beheer en 
onderhoud overgangen, 
toiletten, vlaggen et cetera 
Brouwersdam

X • Gemeente - 20.000 (s)

Jaarlijkse actie Schoonste strand X • Gemeente
• VSSK

- 1.000 (s)

Onderhoud strandrolstoelen X • Gemeente
• VSSK

- 2.500 (s)

Kosten veiligheid Verklikkerplaat 
(borden en toezicht SRB)

X • Gemeente
• SRB

- 2.300 (s)

Keuze 7: We zetten in op betere samenwerking rondom strand tussen ondernemers, gemeente, 
kustbeheerders, provincie, kustgemeenten en natuurorganisaties en binnen de 
strandrecreatiesector.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in € 
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Periodieke overlegstructuur 
opzetten rondom ‘Strand als 
blijvende trekker’

2018–2019 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

- -

Keuze 8: We streven naar een blijvende kwaliteit van de strandbewaking.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.6, 2.3, 2.5

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Afhankelijk van de wensen van 
de gast uit het 
monitoringsonderzoek 
onderzoeken we waar nodig de 
verdere 
professionaliserings-
mogelijkheden

2020-2021 • VSSK
• Gemeente
• SRB
• Gebieds-

beheerders

- -
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Keuze 9: De regelgeving op het gebied van kust en strand moet duurzamer en eenduidiger. We 
streven naar een één-loket functie voor het strand.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.6, 2.1, 2.3

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedragin €
Structureel (s)

Ontwikkelen één-loket functie 
strand

2019 • VSSK
• Gemeente
• Gebieds-

beheerders

- -

Opstellen één Beleidsnota Strand 2022–2023 • Gemeente
• VSSK

- -

Keuze 10: We zetten in op een veilig en breed droog strand aan de Noordzee
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 2.1, 2.3, 2.5
Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Onderzoeken mogelijkheden 
recreatienorm zandsuppleties

2021–2022 • Gemeente Veere
• RWS
• Gemeente

- -

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Deelnemen regionale overleg 
kustbeheerders 
zandsuppletieprogramma (actie 
Zeeuwse Kustvisie)

• Gemeente Veere
• RWS
• Gemeente

- P.M. (i) of (s)

Keuze 11: De stranden langs de Noordzee en de Deltawateren houden we op een goede 
basiskwaliteit op het gebied van schoon, heel en veilig. We blijven ons inzetten op een hoge 
ranking in de schoonste stranden van Nederland.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 2.3, 2.5

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed /
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Mogelijkheden bezien stranden 
binnenwateren voorzien van 
informatie en natuureducatie 
Groen Blauwe Oase

2023–2026 • Gemeente
• Gebieds-

beheerders
• Dorpsraden

- -

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed /
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Recreatiestranden houden we 
schoon, heel en veilig (schoonste 
strand)

X • Gemeente
• Gebieds-

beheerders

- Vanuit 
Strand-budget
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THEMA 6: ZORGELOOS DE UNIEKE PLEKKEN OP HET EILAND VINDEN 
(ELEMENT 65605505)

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Keuze 1: De unieke plekken van onze Groen Blauwe Oase verbinden we door een fysieke 
Toeristische Hoofdstructuur (THS) bestaande uit wegen, fiets-, wandel- en ruiterpaden. We streven 
hierbij naar een 5 sterren fietsbeleving, behoud van authenticiteit en charme en toeristisch 
vervoer naar behoefte.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2c, 1.3, 1.6, 2.6, 2.7, 2.8 
Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Werkbudget Werkgroep 
Mobiliteit Groen Blauwe Oase

• Mobiliteits-
platform en 
stakeholders

5 000 (i) -

Toeristische vervoersstromen 
en knelpunten in de THS 
infrastructuur in kaart brengen 
en prioriteiten in aanpak 
bepalen

2020 • Mobiliteits-
platform

• Gemeente
• SLZ
• VVV
• OV’s
• Dorpsraden

15 000 (i) -

Mogelijkheden fysieke 
infrastructuur goed bekend en 
toegankelijk maken

2019–2020 • Mobiliteits-
platform 

• Gemeente
• SLZ
• VVV

- Binnen budget 
eiland-
marketeer

Ontwikkelen systeem 
toeristisch vervoer THS op basis 
van (big) data en het profiel en 
behoefte van de gast

2022–2026 • Mobiliteits-
platform 

• SLZ
• VVV
• OVR
• Gemeente

- -

Onderzoeken mogelijkheden 
stimuleren koppelingen en 
combinaties van vervoer zoals 
boot, pontjes, (stoom)trein, fiets 
et cetera

2023–2026 • Mobiliteits-
platform

• SLZ
• VVV
• OVR
• Gemeente

- -

Routeplanners/Parelroutes: 
Zierikzee (afronden), Renesse, 
Brouwershaven, Scharendijke, 
Dreischor (€ 7.000 per stuk per 
jaar). 

2019-2022 • Mobiliteits-
platform 

• SLZ
• VVV
• OVR
• Gemeente

- 14 000 (s) 
wel 14 000 
incidenteel in 
2020

Toeristisch vervoer (hop-on 
hop-off ) (zie Thema 1, keuze 6)

- - - -
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Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Subsidie veerpontje X • Gemeente
• Ondernemer

- 2.000 (s)

Onderhoud ATB en ruiterroutes X • Gemeente - 2.500 (s)
Toeristische routestructuren 
(FIKS)

X • Gemeente
• VVV

- 8.000 (s)

Beheerskosten 
knooppuntensysteem

X • Gemeente
• VVV

- 4.500 (s)

Keuze 2: We optimaliseren de herkenbaarheid en vindbaarheid van en bewegwijzering naar de 
unieke plekken van onze Groen Blauwe Oase
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2c, 1.3, 1.6, 2.6, 2.7, 2.8

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in € 
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Op orde brengen bebording 
onthaalplekken Groen Blauwe 
Oase (onthaalplekken, unieke 
plekken, stranden en kernen). 
Goede verwijzing naar 
toeristische bedrijven verdient 
specifieke aandacht

2019–2022 • VVV
• Gemeente
• Platform 

Toerisme
• Mobiliteits-

platform 
• Gebieds-

beheerders 
• Dorpsraden

400 000 (i)
Wel onderzoek 
50 000 in 2020

-

We brengen 
navigatievindbaarheid op ons 
eiland op orde

2022 • Gemeente - -

Beperken aantal overige borden 
op en langs de weg, vooral 
onnodige en illegale 
commerciële uitingen

2020–2026 • Gemeente - -

Keuze 3: We zorgen voor voldoende beschikbare parkeerruimte voor de gast en optimaliseren het 
gebruiksgemak, de voorzieningen en de beleving op de (parkeer-)onthaalplekken van onze Groen 
Blauwe Oase. We combineren dit met de inzet op ‘natuurpoorten’ (zie thema 2 ‘Meer Beleving’, 
keuze 1: toegankelijke natuur).
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2c, 1.3, 1.6, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in € 
Structureel (s)

Onderzoeken mogelijkheden 
differentiatie parkeertarieven

2021–2022 • Gemeente - -

Onderzoeken mogelijkheden 
eilandelijk parkeervignet

2023–2026 • Gemeente - -

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in € 
Structureel (s)

Starttarieven parkeren bij strand 
en in de kernen laag houden

X • Gemeente Mobiliteits-
fonds
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Keuze 4: We stimuleren de realisering van meer Transferia/’Overstaphubs’ en de overstap naar 
duurzaam en innovatief vervoer. De elektrische fiets is de basis voor het toeristisch vervoer anders 
dan de auto.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.6, 2.3, 2.5, 2.7

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in € 
Structureel (s)

Verduurzamen en innoveren 
natransport Transferiumvervoer

X • Vervoerder
• Mobiliteits-

platform 
• Gemeente
• Platform 

Toerisme

130 000 (i) 
voor 
ontvangst-
ruimte

+ 50 000 (s) 
(bestaand is 
170.000)

Onderzoeken mogelijkheden 
nieuwe transferia en/of 
‘opstaphubs’

2020–2021 • Provincie
• Mobiliteits-

platform
• Platform 

Toerisme/
Gemeente

15 000 (i) -

Creëren netwerk elektrische 
fietsvervoerssystemen

2019 • Platform 
Toerisme 

• Mobiliteits-
platform

• VVV
• Gemeente

75 000 (i) -

Creëren andere alternatieve 
vervoersmogelijkheden

2023–2026 • Gemeente
• Platform 

Toerisme
• Mobiliteits-

platform

- -

Keuze 5: Vervoer wordt onderdeel van de beleving van onze Groen Blauwe Oase.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2c, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd  
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Onderzoeken mogelijkheden 
buitenlangs hop-on/hop-off met 
de boot (elektrisch)

2023-2026 • Mobiliteits-
platform

• Stichting SDPas
• VVV
• VMSD
• Gemeente

- -

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd  
bedrag in €
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Continueren sightseeing bus (Zie 
Thema 1, keuze 6)

X • Stichting SDPas
• VVV
• VMSD
• Gemeente

- Zie Thema 1, 
keuze 6



29

Keuze 6: We optimaliseren de bereikbaarheid en veilige doorstroming van onze Groen Blauwe 
Oase.
Draagt bij aan de volgende doelstellingen van de Agenda Toerisme: 1.2c, 1.3, 1.6, 1.7, 2.6, 2.9, 2.10

Activiteit
NIEUW beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in € 
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Onderzoeken scheiden 
werkverkeer en toeristenstromen

2022 • Wegbeheerders
• Gemeente

- -

Mogelijkheden bekijken flexibele 
aankomst- en vertrekdagen

2022 • Platform 
Toerisme

• Gemeente

- -

Onderzoeken mogelijkheden 
toegankelijkheid mindervaliden 
verbeteren

X • Platform 
Toerisme

• PMP
• Gemeente

- (Zie Thema 2, 
Keuze 1)

-

Realiseren slimme informatie-, 
verwijs- en parkeersystemen naar 
en bij de unieke plekken en 
geven parkeer- en 
vervoersinformatie voor gasten 
en inwoners

2022–2024 • Platform 
Toerisme

• Mobiliteits-
platform

• Wegbeheerders
• Vervoerders
• Gemeente

€ 500 000 
wel budget 
voor Zierikzee 
vanuit 
Structuurvisie 
Zierikzee

-

Activiteit
BESTAAND beleid

Gereed / 
doorlopend

Trekker / 
Betrokken partijen

Benodigd 
bedrag in € 
Incidenteel (i)

Benodigd 
bedrag in €
Structureel (s)

Realiseren betere afstemming 
met wegbeheerders over 
werkzaamheden tijdens 
piekmomenten/vakanties

X • Eilandmarketeer
• Gemeente

- -
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