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Onderwerp

Financiering Marketing Limburg.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het promot¡eplan van Limburg Marketing voor 2Ot7-2020.
2. De financiering van Limburg Marketing (voorheen VVV Midden-Limburg) met een
bedrag van € 1,23 per inwoner voor 2019 te continueren.
3. Een indexering voor 2019 toe te passen op basis van de consumenten prijsindex voor
2019.

Inleiding
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opgesteld (zie bijlage). In dit plan zijn de kerntaken, evenals de ontwikkelingen tot nu toe,
een marktanalyse en speerpunten in de toekomstige uitvoering van regiopromotie
uitgewerkt. Actuele ontwikkelingen, zoals onder meer de verdergaande digitalisering en de
terugtredende overheid, zijn aanleiding tot verschuiving in accenten in strategie en
uitvoering.

Met dit promotieplan wordt aangesloten op actuele ontwikkelingen in de regio en de vraag
en behoefte van de stakeholders. Het plan is een logische vervolgstap op de ingeslagen
weg die in 2010 is ingezet en bouwt voort op het vertrouwen van het bedrijfsleven en de
overheid.
Alle andere gemeenten in Midden-Limburg hebben in 2Ot7 financiering aan Limburg
Marketing voor 2018 t/m 2O2O toegezegd op basis van bijgevoegd meerjarig businessplan
De gemeente Weert heeft in 2017 besloten hierover jaarlijks een besluitte nemen.

Beoogd effect/doel
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Het doel is de regio ML als toeristisch merk optimaal op de kaart te zetten, met het sterke
merk'Limburg'als drager, waardoorde economische ontwikkeling van de regio versterkt
wordt.

Argumenten

Een goede promotie is één van de speerpunten van het werkveld toerisme en

recreatie, waarvoor de provincie Limburg middelen ter beschikking stelt. Doel is de

economische ontwikkeling van de regio te versterken. Hierdoor kan worden
meegelift op door provincie en Europa beschikbaar gestelde
gemeentegrensoverschrijdende budgetten voor promotie, waarbij Limburg
Marketing op dit moment als uitvoerende organisatie participeert. Dit genereert
gratis publiciteit.
Succesvolle regiopromotie draagt bij aan de werkgelegenheid in de toeristisch
recreatieve branche en aanverwante sectoren.
Succesvolle regiopromotie leidt tot meer bezoekers en stimulering van langer
verblijf. Diverse trendrapportages hebben dit uitgewezen.
Aanvullend aan lokale marketing en promotie zijn investeringen nodig in

bovenlokale en bovenregionale marketing en promotie om meer bezoekers te
trekken en grensoverschrijdende promotieproducten aan te kunnen bieden.
De naamsbekendheid van het VVV beeldmerk is groot (99o/o), waardoor een groot
publiek bereikt wordt.
De licentie voor het VW merk blijft beschikbaar voor Weert, waardoor de
backoffice en frontoffice Weert het WV beeldmerk kan blijven gebruiken bij lokale
productontwikkeling.
De VVV heeft op dit moment de grootste toeristische databank van Nederland. Via

diverse moderne middelen wordt deze informatie voor toeristen en recreanten
aangeboden, waardoor steeds meer mensen eenvoudig en snel toegang hebben
tot deze informatie.
Content van Weert staat op de landelijke VVV app, de website van VVV, sociale
media en de digitale informatiezuilen die landelijk en in Weert op diverse locaties
geplaatst zijn (in Weert bij station, NMC Ilzeren Man en Bruna). Het betreft
algemene informatie over Weeft, evenementen, routestructuren en points of
interest op de routeplanner. Limburg Marketing heeft 6 routeplanners op de
website beschikbaar, waarbinnen alle recreatieve routes binnen de gemeente
Weert en grenspark Kempen-Broek zijn opgenomen. Ook de gerealiseerde
wandelwissels (vergelijkbaar met het wandelknooppuntensysteem) in grenspark
Kempen-Broek zijn in deze digitale routeplanner opgenomen. Deze routeplanners
zijn binnen de website van Limburg Marketing vindbaar, maar ook direct te
bereiken via www. routeplannerlim burq. nl.
Marketing Limburg participeert en ondersteunt de gemeente Weert op velerlei
gebied, zoals onder meer de EK Stadstriathlon.
Het is strategisch gezien niet wenselijk dat Weeft als enige gemeente in deze
periode niet zou participeren en hierdoor een geisoleerde positie inneemt.

Het provinciebestuur heeft het contract met Connect Limburg beeindigd en is
voornemens de hierdoor vrijgekomen middelen in te zetten voor provinciale
promotie.

Kanttekeningen en risico's

Het provinciale beleid is gericht op meer samenwerking tussen de 3 regio's Noord-

, Midden- en Zuid-Limburg. Daarbij dient niet de geografische benadering, maar
een thematische aanpak leidend te zijn. Dit is verwoord in de provinciale
strategische visie 2Ol7-2027 voor de toeristische vermarkting voor Limburg.
Verschuiving van accenten in strategie en uitvoering, zal op termijn mogelijk
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leiden tot een ander verdienmodel dan nu gehanteerd wordt en tot wijziging in de
huidige organisatiestructuur van SVL en de regionale VVV's in Limburg.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Vanaf 2077 t/m 2020 worden de jaarlijkse kosten van Limburg Marketing geraamd op
€ 381.000,-.
Deze kosten worden gedekt uit:

. JaarlUkse bijdrage gemeenten € 216.000,00

. Private markt € 125.000,00

. Projecten € 40.000,00

Totale Inkomsten € 381.000,00

Voor 2019 staat in de begroting van de gemeente een bedrag van € 59.172,00
(grootboeknr. 5601003) opgenomen voor regiopromotie door Limburg Marketing. Dit
bedrag is gebaseerd op een bijdrage per inwoner van € 1,23. De financiële gevolgen voor
wat betreft het definitief aantal inwoners en de consumenten prijsindex zullen in de eerste
rapportage 2019 worden verwerkt.

Gezien bovenstaande argumenten en kanttekeningen wordt geadviseerd de financiering
van Limburg Marketing met een bedrag van € 1,23 per inwoner voor 2019 te continueren
zoals vastgelegd in de begroting en in 2019 een besluit te nemen overcontinuering van de
financiering voor 2020.

Voor een nadere uitwerking van de begroting wordt verwezen naar bijgevoegd
promotieplan 2Ot7-2020 van Limburg Marketing, waarvan het College reeds in 2016
kennis heeft genomen.

Uitvoering/evaluatie

Evaluatie maakt deel uit van de opdracht die de provincie Limburg heeft verstrekt om een
strategische visie met bijbehorend businessplan voor de toeristische vermarkting voor
Limburg te ontwikkelen. Daaruit volgt een advies voor de bijbehorende
organisatiestructuur. In dit proces wordt input gevraagd van stakeholders, waaronder een
bestuurlijke vertegenwoordiging van Noord-, Midden- en Zuid-Limburg, bedrijfsleven en
brancheorganisaties.

Com m u n icatie/ pa rtici patie

Over het plan heeft afstemming plaatsgevonden met stakeholders en het SML werkveld
recreatie en toerisme,

Overleg gevoerd met

Intern:

Financien : Edward Salmans
Communicatie: Plonie van de Biggelaar

Extern:

SML, werkveld recreatie en toerisme
Stakeholders
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Bijlagen:

Promotiepla n 2077 -2020 Midden -Lim bu rg

Pagina 4


