Besprekingsverslag Toeristisch Platform Apeldoorn
Datum
Plaats

:
:

18 mei 2017, 15.00 – 17.00 uur
Apenheul, Apeldoorn

Aanwezig:
Danny Paerl (Bungalowpark Hoenderloo, voorzitter), Mark Sandmann (wethouder Gemeente
Apeldoorn), Marco Bod (Roots in the Woods), llse Harmelink (Apeldoorn Marketing), Hella
Soethof (Stichting Centrummanagement Apeldoorn), Jan Willem van der Straaten (Koninklijke
Horeca Nederland), Roel Welsing (Apenheul), Erwin Cheizoo (Apenheul), Monique Kokke (Hoge
Veluwe), Hein Reusken (Stichting De Middelste Molen), Diederik Miedema (Monkeytown), Bob
Zeeuw van der Laan (Van der Valk Hotel de Cantharel), Gido Zwaal (Van der Valk hotel
Apeldoorn), Edgar Bolwerk (Van der Valk hotel Apeldoorn), Wendy Gerrits (Hotel & Thermen
Bussloo), Eelco Koppelaar (VSM), Remco Schnitger (Accres), Jeroen Kops (Accres), Wouter de
Kroes (Klimbos Veluwe), Gerrit Schreiber (Saxion), Matthias van den Brandhof (Aventus),
Matthias Alfrink (Helicon), Rémon Ridder (VisitVeluwe), Rob Manders (Blaauwberg), Aart van
Bochove (Blaauwberg), Jan Oosterman (Gemeente Apeldoorn), Marvin Verbeek (Gemeente
Apeldoorn, Herlinda Harmsen (Gemeente Apeldoorn),Tom Brands (Gemeente Apeldoorn).
Notulist: Nicolien Knapen

1. Opening, voorstelronde en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is een korte
voorstelronde.
2. Kort welkom
Roel Welsing heet iedereen van harte welkom bij De St@art, een van de meest duurzame
congreslocaties van Nederland.
3. Vaststelling verslag 16 maart 2017
Het verslag is ongewijzigd akkoord, met dank aan de samensteller.
Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.
4. Stand van zaken doorontwikkeling Toeristisch Platform
Aart van Bochove en Danny Paerl geven een toelichting op de stand van zaken. Er wordt een
handout uitgedeeld. De notitie “Nieuwe governance van het TPA: overwegingen en hoofdlijnen”
is de vorige keer besproken en aan iedereen toegezonden. Over het algemeen was er veel
instemming. Kritische opmerkingen zijn doorgenomen en verwerkt. Het TPA wordt een
vereniging met een daadkrachtig bestuur. De statuten zijn in concept klaar en kunnen na
instemming richting de notaris. Beide voorzitters maken deel uit van het oprichtingsbestuur.
Overleg en besluit over het definitieve bestuur volgen later.
Op 3 juli praat de kerngroep over de volgende producten die gemaakt moeten worden:
•
Een convenant met de Gemeente Apeldoorn met de uitgangspunten van de samenwerking.
•
Een werkplan voor 2018 en de jaren daarna met zowel de agenda voor de lange termijn en
de stip op de horizon als concrete projecten waar het TPA uitvoering wil geven incl. een
begroting. Ook wordt de samenhang tussen het TPA met Apeldoorn Marketing en
VisitVeluwe beschreven.
•
Een subsidieaanvraag bij de Gemeente Apeldoorn.
•
Een profielschets voor de te werven en aan te stellen projectmanager in dienst van het TPA.
•
Vaststellen van de statuten en het oprichten van een vereniging.
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Tussen 8 en 30 juni a.s. wil Aart van Bochove graag met een aantal leden van het TPA in
gesprek. In september is de oprichtingsvergadering (ALV) van het voltallige TPA. Werkplan en
begroting zullen dan worden vastgesteld. In het najaar zal ondertekening van het convenant
tussen TPA en de gemeente plaatsvinden en in november kan vervolgens de werving van de
recreatiemanager van start gaan. Ook wordt een subsidieaanvraag incl. werkplan ingediend bij
de Gemeente Apeldoorn. De vergadering stemt in met het besluit om een vereniging op te
richten.
De globale planning voor de komende periode ziet er als volgt uit.

5. Besteding budget n.a.v. verhoging toeristenbelasting 2017
Jan Oosterman geeft een toelichting op dit punt. In november 2016 heeft de gemeenteraad
ingestemd met verhoging van de toeristenbelasting. Er is besloten tot een geleidelijke verhoging
van 5% per jaar met ingang van 2017 gedurende 4 jaar. Er is een uitzondering gemaakt voor de
hotels en pensions met 3 sterren of hoger. Zij gaan pas met ingang van 2018 5% meer betalen.
Alle meeropbrengsten worden gebruikt voor de toeristische sector. Voor 2017 is dat € 55.000
en voor 2018 is dat € 141.000, uitgaand van het aantal overnachtingen van 2016 en bij een
gelijkblijvend prijscijfer.
Danny merkt op dat het werkplan dus echt de basis moet vormen voor de aanvraag die
ingediend wordt bij de gemeente. Eerst wordt op grote lijnen bepaald wat de koers is die het
TPA wil volgen. Inhoudelijk moet jaarlijks het werkplan voor het komend jaar besproken worden.
Dit wordt vastgelegd in het convenant met de gemeente.
Jan voegt toe dat er naast de toeristenbelasting uiteraard ook bestaande gemeentelijke
budgetten zijn voor toerisme en recreatie. De meeropbrengst van de toeristenbelasting voor
2017 is € 55.000. Het is belangrijk om eerst een goede basis te hebben en een goed
onderbouwd werkplan. Het TPA stelt de gemeente voor om voorlopig € 50.000,- te parkeren en
te voegen bij de bijdrage van de gemeente aan het TPA voor 2018. Wel wordt voorgesteld om €
5.000 eraf te halen voor o.a. de oprichtingskosten e.d. De vergadering stemt hiermee in. Mocht
zich in de 2e helft van 2017 toch een kans voordoen, dan is besteding van (een deel van) de
geparkeerde € 50.000,- bespreekbaar.
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Mark Sandmann geeft aan blij te zijn met de snelle doorontwikkeling van het TPA. Het zou mooi
zijn als het TPA straks ook mee gaat praten over de inzet van het reguliere toeristische budget.
Mark geeft aan dat hij graag in goed overleg met de toeristische sector kijkt welke investeringen
nodig zijn. In de gebiedsopgave Veluwe liggen er kansen, waarbij cofinanciering van de provincie
mogelijk is. Gisteren was er een bijeenkomst van de bestuurlijke begeleidingscommissie van alle
partners binnen de gebiedsopgave Veluwe. Er is een dagelijks bestuur gevormd, waarin Mark
namens de gemeenten gaat deelnemen.
6. Apeldoorn Stagestad
Elske Akkermans geeft een toelichting. Apeldoorn Stagestad is nu voornamelijk op drie sectoren
gericht: de maakindustrie, ICT en zorg. De focus ligt vooralsnog op de hogescholen, de
hoogopgeleide studenten die anders uit de stad vertrekken. Er is intensief contact met de
hogescholen, maar nog niet voor de toeristische sector. Apeldoorn Stagestad kan een mooie
brug zijn richting de studenten. Voor de toekomst is het plan om samen te gaan werken met
Apeldoorn Marketing en activiteiten uit te gaan breiden, ook richting andere sectoren. Er is de
website apeldoornstagestad.nl en ook is de organisatie te vinden op Facebook en LinkedIn.
7. VisitVeluwe 2017
Rémon Ridder geeft een update van de activiteiten:
•
Twee weekenden geleden was Apeldoorn gastheer van een groep van 50 journalisten en
bloggers uit Duitsland. Er is een groeiende markt voor de Veluwe. Visit Veluwe is actief in
de Duitse marktbewerking op twee sporen: communicatie in Duitsland en een stuk
kennisontwikkeling hier. Dat gaat via e-learning, kennissessies, het regelen van vertalingen
e.d.
•
De VisitVeluwe Express is gelanceerd. Na wat opstartproblemen is iedereen erg tevreden.
•
Eind van het jaar gaat de film "De Wilde Veluwe" in première. Het idee is om hier omheen
een website te ontwikkelen waarbij een aantal boekbare zaken aangeboden worden.
•
Op 19 mei is de officiële opening van het aangepaste fietsknooppuntennetwerk. Eerder
gemaakte routes kloppen dus niet meer. Het is belangrijk om de toerist aan de voorkant
hierover te informeren. Website: routesopdeveluwe.nl.
•
De Veluwe is goed vertegenwoordigd in de campagne “Gelderland levert je mooie streken”.
In 2017 is het “Groot Gelders avontuur” een leuk thema.
8.
•

•

•

•

•
•
•

Rondvraag
Remco Schnitger informeert of het mogelijk is om via VisitVeluwe trailers te laten zien van
films voor het Openlucht Filmfestival? Rémon Ridder antwoordt dat dit mogelijk is als het
officiële trailers zijn.
Ilse Harmelink meldt dat Apeldoorn hoort bij de top 10 van gelukkigste gemeenten in
Nederland hoort. Daarnaast wordt op de Engelstalige website roughhuides.com Apeldoorn
genoemd als stad om vooral te bezoeken.
Jan Oosterman deelt mee dat in het kader van het nieuwe fietsnetwerk er een fiets- en
wandelkaart is uitgebracht waar het nieuwe routenetwerk op staat. De ambitie is om
ondernemers zoveel kaarten te bezorgen als nodig is. Dat kan aangevraagd worden via
Apeldoorn Marketing.
Het bedrijf wat de borden heeft gemaakt voor het fietsroutenetwerk biedt als vervolgactie
ondernemers aan om zo’n bord binnen of buiten te plaatsen met de naam van het eigen
bedrijf erop. Als een bedrijf hier interesse in heeft, dan kan dat aangegeven worden via
mail: info@routesopdeveluwe.nl . Er kan bekeken worden of een gezamenlijke opdracht
mogelijk is.
Jan Oosterman meldt dat alle Veluwse gemeenten besloten hebben hun bijdrage aan Visit
Veluwe te continueren of zelfs te verhogen.
Danny Paerl vraagt aandacht voor het Veluwe-diner met landschapsveiling bij Van der Valk
Cantharel op 31 mei a.s. Aanmelden kan via landschapsveiling@veluwefonds.nl.
Danny geeft aan bijgedragen te hebben aan het crossbillguide project. Dat is een natuurgids
die vaak wordt uitgegeven in het buitenland over mooie bijzondere gebieden. Er is nu ook
een editie uit van de Veluwe. Het boek is een volwaardig natuurboek met bijzondere routes
en een toevoeging aan het toerisme in dit gebied. Als er interesse is in dit boek, geef dat

Vergadering Toeristisch Platform Apeldoorn d.d. 18 mei 2017

3

dan even aan. Rémon de Ridder voegt toe dat er ook een Crossbill-app beschikbaar is,
waarbij routes te downloaden zijn inclusief veel informatie.
Om 16.30 uur sluit de voorzitter de vergadering, met dank voor ieders inbreng.

Datum volgend overleg:
Dinsdag 5 september 2017 van 15.00 – 17.00 uur. Locatie: Thermen Bussloo.
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