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Concept besluit: 
Het College van B&W besluit: 
1. Concept uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen 2021-2024  (verseonnummer 1293895) 
als concept visie vast te stellen en vrij te geven voor inspraak; 
2. een inspraakprocedure te starten met een inspraaktermijn van drie weken; 
3. de gemeenteraad informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief (verseonnummer 
1293896), met machtiging definitieve vaststelling portefeuillehouder. 
 
Samenvatting 
Het college van B&W van de gemeente Vlissingen wordt gevraagd de concept uitvoeringsagenda 
toeristische visie Vlissingen 2021-2024 vrij te geven voor inspraak. 
De inspraakprocedure is gesteld op drie weken. Burgers en ondernemers worden de mogelijkheid 
geboden te reageren op mogelijke nieuwe initiatieven, de balans tussen toerisme en leefbaarheid en 
de prioritering van de activiteiten.   
 
Inleiding 
Op 20 augustus 2019 heeft het college de collegeopdracht 'Toeristische visie Vlissingen' vastgesteld 
en geaccordeerd (verseon 1123710). Conform deze collegeopdracht is de eerste stap een 
inventarisatie van het toerisme in Vlissingen aangevuld met een SWOT. Op 22 oktober is deze 
eerste stap, het rapport “toerisme Vlissingen 2019, een inventarisatie van de huidige situatie” 
vastgesteld door het college van B&W (verseon 1138994). Via een RIB is de gemeenteraad hiervan 
op de hoogte gesteld. 
Conform de collegeopdracht is er overleg geweest met diverse stakeholders binnen en buiten de 
gemeentelijke organisatie, onder andere door een bijeenkomst met externe stakeholders. Dit heeft 
geresulteerd in een concept toeristische visie (verseon 1200362). Deze is op 23 juni 2020 door het 
college van B&W vrijgegeven voor inspraak.   
Na de inspraak is op 27 oktober de definitieve versie van ‘Toeristische visie van de gemeente 
Vlissingen 2030; Stedelijk toerisme op de grens van land en water’ (verseon 1248387) door het 
College vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Op 26 november 2020 is deze versie 
vastgesteld door de gemeenteraad van Vlissingen. 
 
De volgende stap is het vaststellen door het college van B&W van een uitvoeringsagenda. Tijdens de 
vergadering van de gemeenteraad van 26 november 2020 is toegezegd dat burgers en ondernemers 
de mogelijkheid krijgen op deze uitvoeringsagenda te reageren. 
 
Tijdens het opstellen van deze uitvoeringsagenda zijn stakeholders via de VOC en Stichting 
Binnenstad aan Zee geconsulteerd.  
 
 
Wat willen we bereiken? 
Een concept uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen vrij te laten geven voor inspraak als 
voorbereiding op besluitvorming door het college van B&W van Vlissingen. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
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De inspraak vindt plaats via de traditionele wijze via de gemeentelijke website,  waarbij via de eigen 
communicatiemiddelen iedereen opgeroepen wordt om mee te doen. Hiervoor wordt een 
inspraakperiode gehanteerd van drie weken. 
 
Hierbij worden de insprekers opgeroepen te reageren op de volgende vragen: 
- Welk initiatief, dat interessant is voor de toerist en zelf door u kan worden uitgevoerd, wordt door u 
gemist? 
- De leefbaarheid van Vlissingen is gebaat bij een goed evenwicht tussen kansen en hinder van 
toerisme. Waar moeten we als gemeente op letten om kansen en hinder goed op elkaar af te 
stemmen. 
- Waar vindt u moeten we het eerst mee aan de slag met de in de uitvoeringsagenda genoemde 
acties. 
 
Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? 
De timing van de inspraak is niet ideaal vanwege de huidige coronacrisis. Echter een uitstel van de 
inspraak zou een vertraging veroorzaken in de uitvoering van de toeristische visie. De 
uitvoeringsagenda is vooral van belang voor de toeristische ondernemers en deze zijn digitaal goed 
bereikbaar. Het door laten gaan van de inspraakprocedure is daarom acceptabel. 
 
De uitvoeringsagenda heeft inhoudelijk geen rekening gehouden met de COVID-19 crisis. De 
uitvoeringsagenda gaat daarom niet in op de mogelijkheden om ondernemers in de toeristische 
branche te ondersteunen als gevolg van deze crisis. De uitvoeringsagenda is gericht op de lange 
termijn en behoudt haar geldigheid, ook met de huidige crisis. 
 
De voorliggende uitvoeringsagenda is geschreven met het college als doelgroep. Deze vorm is niet 
geschikt om ondernemers of inwoners te inspireren. Als een van de eerste activiteiten in de nog vast 
te stellen uitvoeringsagenda is dat er een inspirerende versie wordt gemaakt ten behoeve van onder 
andere ondernemers. 
 
Wat mag het kosten? 
Eventuele kosten kunnen gedekt worden uit het budget “uitvoering toeristische nota” 
 
Wat en hoe gaan we communiceren? 
- de raad zal geïnformeerd worden door middel van een raadsinformatiebrief 
- via de traditionele communicatiemiddelen van de gemeente zullen belanghebbenden en inwoners 
opgeroepen worden om te reageren op de concept visie. 


