Overheid en toerisme
Wat doet de overheid om toerisme te stroomlijnen?

Huig Bode, beleidsambtenaar Toerisme & Recreatie
De gemeente Schouwen-Duiveland bestaat in de winterperiode uit ongeveer 35.000 inwoners. En in
de zomer komen er ruim 100.000 inwoners bij. Dus uiteindelijk zal je zien dat we bijna een
middelgrote stad zijn. Ja, met dientengevolge ook dezelfde problemen en uitdagingen.
Chris Werry, politiecoördinator Renesse
Werry: Dat zie je ook met problematiek met betrekking tot alcohol, drugs, het stoerdoenerij van de
jeugd. Andere normen en waarden die men heeft, zeker onder invloed van de middelen die ik
genoemd heb. Ja, daar zijn wij dan weer degenen die ze op moeten vangen. Als het fout gaat.
Om die problemen zoveel mogelijk te voorkomen is op Schouwen-Duiveland een r
ecreatieoverleg in het leven geroepen.
Bode: 'Goedemorgen dame en heren. Ik wilde beginnen met het overleg. Als het goed is hebben
jullie alle…'
Gemeenten, ondernemers en politie bespreken maandelijks in de winter en wekelijks in het seizoen
wat er gebeurt en wat er gedaan moet worden.
Bode: De gemeente Schouwen-Duiveland speelt op die grote verandering tussen de winter en het
zomerseizoen in door in ieder geval ervoor te zorgen dat er voldoende personeel is. Als het
gaat om aanpassingen van de algemene politie verordening dan zullen we zeker het nodige
doen om te voorkomen dat er problemen gaan komen.
Bode: '…heeft dat ook mee genomen in de APV veranderingen dus in de nieuwe APV staat 't jaar
rond geen alcohol op straat in Renesse.'
Bode: Wij hebben in het verleden wel eens een toeristische begroting gemaakt als gemeente
Schouwen-Duiveland maar dat is heel lastig om dat te maken. Want ja, als je een nieuwe weg
aanlegt, welk gedeelte van de weg is nu voor de toerist en welk gedeelte van de weg is voor
de inwoner. Wij hebben op jaarbasis ruim 3,4 miljoen overnachtingen. Bij ons is de
toeristenbelasting net meer dan een euro. Dus dat betekent dat we ruim 3,4 miljoen op
jaarbasis binnenhalen, of binnenkomt aan toeristenbelasting.
Een gedeelte van de toeristenbelasting, ongeveer 13 cent, is geoormerkt. En dat geld gaat naar een
voorziening 'Schouwen-Duiveland kiest voor Toerisme' en daar betalen we allerlei projecten uit die
ten goede komen van het toerisme.

Bode: Het cameratoezicht wordt daarvan betaald. Strand schoonmaak wordt er gedaan. Toeristische
infrastructuur wordt daarvoor onderhouden. Dat betekent dat daar best veel geld naartoe
gaat want ja gratis bestaat niet. Alles kost geld.
Als je een plan op tafel legt wat 61.000 euro kost en uiteindelijk is er 35.000 euro voor beschikbaar,
dan kan ik me op het gebied van wat jij doet voorstellen dat dat 'm niet gaat worden.
02.32 Valstar Punt 1 is, we praten hier over een jaarcyclus he, dus ook de winterbeveiliging op de
zaterdagavonden valt allemaal binnen dat budget. Nou dat is gewoon op een gegeven moment zeg
ik heel eerlijk niet te doen. In het recreatieoverleg gaat het over de financiering van het zogenaamde
sus-team.
Valstar Het sus-team is een aantal jaren geleden ontstaan.
Derk Valstar, eigenaar beveiligingsbedrijf:
Valstar Eigenlijk een initiatief vanuit de horeca in samenwerking met gemeenten,
ondernemersvereniging om te zorgen dat met name tijdens de uitgangsavond en na het
uitgaan de sfeer ja goed blijft in Renesse. Ter ondersteuning aan de politie, de politie is daar
in prioriteit voor verantwoordelijk alleen op bepaalde momenten werkt het gewoon goed als
daar zogenaamde sussers hebt die gewoon het publiek een beetje aanspreken. De sfeer
proberen te bewaren. Het houdt gewoon een keer op want een aantal mensen, als 't zo
verder gaat, zit met de handen in het haar.
Bode: Het gaat af en toe best pittig toe binnen die vergaderingen en dat komt vooral omdat ja
mensen zijn met hart en ziel bezig met hun beroep. En soms heb je botsende belangen of
soms heb je zaken die gewoon lastig op te lossen zijn omdat je als overheid natuurlijk ook te
maken hebt met wet- en regelgeving.
Bode: 'En dan verwacht je van de overheid dat die daar stappen voor kan ondernemen en wij
kunnen dat niet. Wij kunnen niet bij, tegen een supermarkt zeggen je mag geen bier
verkopen aan die gast van 17. Dat kunnen wij niet zeggen.
Bode: Uiteindelijk gaat het allemaal om geld. Zoals ik al zei, gratis bestaat niet, iemand moet het
betalen.

