Verworpen, de griffier

Amendement

Voor: GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Het
Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht

Reg.nr. A 13.4

Agendapunt: Beleidsplan Waardevol Toerisme

Tegen: Lokaal Liberaal, VVD, CDA,
Streekbelangen, PvdA, PVV

Onderwerp: aanpassen principe 6 Verlichtende maatregelen van drukte en hinder van
bezoekers
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 30 maart 2021.
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan het besluit ”Het Beleidsplan Waardevol Toerisme vast te stellen” toe voegen sub d.
d.

Met het wijzingen van Principe 6 op pag. 18. ‘We hebben aandacht voor verlichtende
maatregelen van drukte en hinder van bezoekers.’
in:
‘Kernen (of dorpscommissies) worden actief betrokken bij de keuzes voor toerisme en
inwoners worden gecompenseerd voor nadelige effecten, mogen participeren (ook
financieel als zij dat willen) in toerisme en profiteren financieel van toerisme.’
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ChristenUnie-SGP

GroenLinks

Samen Stichtse Vecht

Ike Roetman

Gertjan Verstoep

Riëtte Habes

Toelichting
Principe 6 moet scherper
Het NBTC Perspectief 2030 waarop dit beleidsplan volgens het college (mede) gebaseerd zou zijn
'loopt over van termen die veel verder gaan dan verlichtende maatregelen, zoals:
− De belangen van bewoners zijn tot nu toe vaak achtergesteld geweest in de ontwikkeling van
toerisme en verdienen daarom een inhaalslag.
− Onze ambitie: in 2030 heeft iedere Nederlander profijt van toerisme.
− De opbrengsten van toerisme gaan naar hotels/restaurants/souvenirwinkels en niet naar de
gemiddelde Nederlander.
− De belangrijkste uitdaging is zorgen dat de bewoners óók profiteren van het toerisme.
− Elke gemeente zou bewoners via co-creatie in besluitvorming rondom toerisme moeten betrekken.
− Lusten en lasten in balans.
− Een manier om de voordelen van toerisme voor alle Nederlanders te vergroten, is om fiscale
opbrengsten, zoals toeristenbelasting, niet alleen ten goede te laten komen aan de sector, maar
ook aan bewoners. Dit moet volledig transparant gebeuren.
− Bewoners moeten inzicht, inspraak en verantwoordelijkheid krijgen als het gaat om de lokale en
regionale besteding van deze opbrengsten ten behoeve van hun welzijn.

Wanneer je dit rapport leest dan lijkt de rol en het aandeel van inwoners in toerisme welhaast de
belangrijkste conclusie van dat rapport. Link naar pagina over het
rapport: https://www.nbtc.nl/nl/home/visie-strategie/perspectief-2030.htm. De link naar het rapport
staat (onderaan) op die pagina.

