Toelichting op Stimuleringsregeling revitaliseringsfonds verblijfsrecreatie Kop van Noord-Holland
De algemene doelstelling van het fonds is om economisch bezien een (meer) vitale
verblijfsrecreatieve sector te hebben en te behouden.
Het fonds is erop gericht de kwaliteit en duurzaamheid van verblijfsrecreatief aanbod te vergroten.
De regiogemeenten in de Kop van Noord-Holland, Schagen, Den Helder, Hollands Kroon en Texel,
hebben tezamen met de provincie Noord-Holland de krachten gebundeld in het programma De Kop
Werkt! (DKW!).
Met de inzet van het revitaliseringsfonds wil DKW! ondernemers, verenigingen van eigenaars,
vastgoedeigenaren/beleggers van vakantieparken, camping en/of combinatie hiervan en gemeenten
stimuleren om het aanbod in de verblijfsrecreatie toekomstbestendig te maken.
Het gaat om investeringen in het behoud, de verbetering en de herstructurering van (verouderd)
aanbod waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het aanbod wordt behouden en/of vergroot en
waarmee de sector Toerisme & Recreatie wordt versterkt.
Doelgroep
Bijdragen kunnen worden verstrekt aan:
-

gemeenten (en openbare lichamen)
ondernemingen, verenigingen van eigenaren en (initiatieven voor) het vormen van
collectieven van vastgoedeigenaren van vakantieparken

Activiteiten
Gemeenten, ondernemingen, verenigingen en samenwerkingsinitiatieven kunnen een bijdrage vanuit
deze DKW! regeling aanvragen voor verbetering op de volgende onderwerpen:
-

Strategie
Investeringen
Structuur bedrijfsvoering
Financieel
Marketing
Personeel
Vereniging van Eigenaren
Bedrijfsoverdracht
Vitaal ondernemen

Concreet gaat het hierbij om de volgende maatregelen en initiatieven:
-

het inzetten van een expertteam welke ondernemers adviseert in het versterken van de
bedrijfsvoering en fysieke aanbod
het inzetten van externe expertise om te komen tot een bedrijfsplan of herstructureringsplan
het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen in het aanbod verblijfsrecreatie
fysieke investeringen in duurzame maatregelen (in gebouwen, buitenruimte en
infrastructuur)

-

het begeleiden, initiëren en/of het inrichten van een organisatie/onderneming voor het
bedrijfsmatig exploiteren/beheren van een vakantiepark
het inzetten van externe expertise om te komen tot samenwerking tussen ondernemers met
als doel gezamenlijke marketingactiviteiten en ontwikkelen van arrangementen
het uitvoeren van pilotprojecten, welke niet vallen onder bovengenoemde activiteiten, die
als doel hebben het versterken van de verblijfsrecreatiesector in brede zin van het woord
het inzetten van externe expertise om te komen tot een haalbaarheidsstudie naar het
herbestemmen van een vakantiepark naar een andere functie. Dit geldt voor vakantieparken
waarvoor uit onderzoeken is gebleken dat er geen toekomstperspectief is in de
verblijfsrecreatie

Bijdragen worden verstrekt voor de kosten van inhuur van externe expertise en fysieke investeringen
die noodzakelijk zijn voor, en rechtstreeks toe te rekenen zijn aan, de voorgestelde activiteiten
(hierna subsidiabele kosten).
Voorwaarden
In het aanvraagreglement zijn alle relevante voorwaarden opgenomen.
Openstelling
Van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2020 staat de regeling open.
Maximale bijdragen en fondsbedragen
Maatregel

Maximale bijdrage

Fondsbedrag

Het inzetten van een expertteam welke
ondernemers adviseert in het versterken van de
bedrijfsvoering en fysieke aanbod

Benodigde inzet wordt
geleverd vanuit de
regeling. Ondernemers
leveren eigen bijdrage
van € 250

€ 50.000



Het inzetten van externe expertise om te komen tot 50% van de subsidiabele
een bedrijfsplan of herstructureringsplan
kosten tot maximaal
€ 25.000

€ 200.000



Het inzetten van externe expertise (coaching of
projectmanagement) bij de uitvoering van een
bedrijfsplan of herstructureringsplan

50% van de subsidiabele
kosten tot maximaal €
25.000

€ 200.000



Het begeleiden en initiëren van duurzame
maatregelen in het aanbod verblijfsrecreatie

50% van de subsidiabele
kosten tot maximaal
€ 15.000

€ 100.000



Fysieke investeringen in duurzame maatregelen (in
gebouwen, buitenruimte en infrastructuur)

25% van de subsidiabele
kosten tot maximaal
€ 25.000

€ 400.000



Het begeleiden, initiëren en/of het inrichten van een 50% van de subsidiabele
organisatie/onderneming voor het bedrijfsmatig
kosten tot maximaal
exploiteren/beheren van een bungalow€ 15.000
/vakantiepark of een appartementencomplex met
recreatieve bestemming

€ 100.000



Het inzetten van externe expertise om te komen tot 50% van de subsidiabele
samenwerking tussen ondernemers met als doel
kosten tot maximaal
gezamenlijke marketingactiviteiten en ontwikkelen € 10.000
van arrangementen

€ 50.000



Het uitvoeren van pilotprojecten, welke niet vallen
onder bovengenoemde activiteiten, die als doel
hebben het versterken van de
verblijfsrecreatiesector in brede zin van het woord

€ 160.000



Het inzetten van externe expertise om te komen tot 50% van de subsidiabele € 140.000
een haalbaarheidsstudie naar het herbestemmen
kosten tot een maximum
van een vakantiepark naar een andere functie
van € 15.000

50% van de subsidiabele
kosten tot maximaal
€ 15.000

Aanpak
Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde
van binnenkomst worden behandeld.
Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende
informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag.

Indienen aanvraag
Bij deze regeling kunt u uw aanvraag alleen digitaal indienen.
U dient de digitale aanvraag te verzenden inclusief bijlagen (samen maximaal 10 Mb).
Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging op het door u in
het formulier opgegeven e-mailadres.

