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Reg ionaa I H ote londerzoek Zaa nstreek-Waterland

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u de resultaten van het Regionaal Hotelonderzoek Zaanstreek-Waterland ter
kennisname aan.
Dit onderzoek is een herijking van het onderzoek voor Waterland uit 2014 met toevoeging
van de Zaanstreek.
Een van de kernvragen is of er ruimte is voor uitbreiding van het aantal hotelaccommodaties
in de regio en welk beleid de regio daarvoor dient te voeren.

Regionale afstemming
De provincie Noord-Holland stelt eisen waar het gaat om regionale afstemming, door middel
van vaststelling en herijking (om de twee jaar) van een regionaal beleidskader op basis van
geactualiseerde cijfers. Bovendien vraagt de provincie de regio's een kansenkaart te
ontwikkelen, die aangeeft op welke locaties nieuwe verblijfsaccommodaties kansrijk en
gewenst zijn. De regionale afstemming is in lijn met de samenwerking tussen de gemeenten

in Zaanstreek-Waterland die momenteel in een regionale economische visie en actieagenda
wordt uitgewerkt.

Onderzoek
Het onderzoek geeft een beeld van het aantal verblijfsaccommodaties (hotels, pensions,

B&B's en Air B&B-locaties), de typen en grootten, de locaties, de bezettingsgraad en de
ontwikkeling sinds 201 4.

Vervolg
Momenteelwordt ambtelijk met de regio gewerkt aan de Economische Visie Zaanstreek-
Waterland en de concrete uitwerking van regionale speerpunten. De voorziening van
voldoende en kwalitatieve verblijfsaccommodaties is één van die regionale speerpunten.
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De MRA Hotel & Leisure Regisseur zal, op basis van de uitkomsten van dit hotelondezoek,
worden gevraagd hierin een actieve rol te vervullen.

Wijvertrouwen u hiermede voldoende te hebben geihformeerd
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