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‘s-Hertogenbosch, 12 december 2014    Back 2 Business  

Offertenummer, 20141010B2B     Onderwijsboulevard 215  

Uw referentie: Fleur Modderman    ‘s-Hertogenbosch,5223 DJ   

 

Geachte opdrachtgever, 

 

Op 25 september 2014 zijn wij een samenwerking aangegaan met u als opdrachtgever. Back 

2 Business maakte kennis met het gebied Waterpoort. Een gebied met veel potentie, die op 

dit moment nog niet volledig wordt benut. Het gebrek aan ontsluiting in het gebied en het 

uitblijven van toerisme bracht ons tot het starten van een onderzoek.   

 

Na een onderzoek van 14 weken is ons duidelijk geworden dat door middel van een 

succesvolle samenwerking tussen de belanghebbenden, het zorgen voor een stijgende 

naamsbekendheid door middel van recreatiemogelijkheden en het investeren in de 

verbinding tussen recreatiegebieden het gebied Waterpoort kan laten opbloeien. Door onze 

betrokkenheid bij het gebied en een creatieve mind zijn we tot een adviesnota gekomen. 

 

Met genoegen presenteren wij u dan ook ‘Adviesrapport Waterpoort’. Een advies waarin wij 

u onze visie op de vraagstelling en verandering presenteren en wij u meenemen in onze 

creatieve scenario’s om de gebiedsontwikkeling van het gebied Waterpoort te stimuleren.  

 

Het advies bestaat uit het schetsen van de huidige en gewenste situatie en onze visie, 

gevolgd door   aanbevelingen en een implementatieplan met de daarbij behorende 

investeringsbegroting.  

 

Voor achtergrond informatie verwijzen wij u naar ons projectdossier. Indien u vragen of 

opmerkingen heeft over deze offerte beantwoorden wij deze graag. U kunt ten alle tijden 

contact met ons opnemen.  

 

Wij danken u voor de fijne samenwerking.  

 

 

Hartelijke groeten, 

 

Het team van Back 2 Business  
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Inleiding 
 
Dit rapport wordt u aangeboden door Back 2 Business in opdracht van de provincie Noord-Brabant. 

De aanleiding  voor dit onderzoek is het gebrek aan ontsluiting van het gebied en het uitblijven van 

toerisme in het gebied Waterpoort. De provincie wil een verbinding realiseren tussen verschillende 

recreatiegebieden en hiermee gebiedsontwikkeling stimuleren.  

Back 2 Business heeft de afgelopen 14 weken door middel van literatuuronderzoek de mogelijkheden 

onderzocht om een goede ontsluiting in het gebied te realiseren. Daarnaast is er gedurende vier 

weken praktijkonderzoek verricht. Hierbij is rekening gehouden met het belang van de verschillende 

partijen te weten de provincie Noord-Brabant, gemeenten, lokale ondernemers en omwonenden.  

 

De probleemstelling die Back 2 Business voor ogen heeft gehouden luidt: ‘De belangen van de 

verschillende partijen komen niet overeen. De ondernemers in het gebied, de gemeenten en de 

provincie hebben andere prioriteiten en visies over de gebiedsontwikkeling van Waterpoort. Hierdoor 

is de ontwikkeling en uitvoering van de gebiedsontwikkeling nog niet van de grond gekomen.‘ 

 

Het primaire doel van Back 2 Business is om ieder adviestraject af te sluiten met een passende 

oplossing. Integriteit, betrokkenheid en creativiteit liggen hieraan ten grondslag.  

 

In hoofdstuk 1 schetsen wij de huidige situatie van Waterpoort. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de 

gewenste situatie van de opdrachtgever omschreven. Aan de hand hiervan zullen aanbevelingen 

worden geschreven die aansluiten bij de visie van Waterpoort. Dit wordt financieel onderbouwd 

middels een investeringsbegroting. Het implementatieplan zal verder toelichten hoe Waterpoort de 

aanbevelingen concreet kan doorvoeren.  
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Hoofdstuk 1 Huidige situatie 

Waterpoort is op dit moment een gebied waar de toeristen letterlijk en figuurlijk niet bij stilstaan. 

Het gebied Waterpoort is nu te voet en per fiets toegankelijk, maar de wandel- en fietsroutes zijn nu 

lang en voor velen fysiek vermoeiend. Waterpoort ervaart concurrentie van andere natuurgebieden 

zoals de Biesbosch. In plaats van een bezoek te brengen aan het gebied, trekken toeristen door of 

langs het gebied richting Zeeland, Antwerpen en Rotterdam. Mede hierdoor wordt er binnen het 

gebied Waterpoort weinig gerecreëerd. 

 

Een mogelijk scenario om het tij te keren werd aangedragen in de vorm van een veerpont. Door 

gebiedsontsluiting te realiseren is de verwachting dat er meer toeristen naar het gebied trekken en 

hier eventueel ook langer verblijven, zodat er meer omzet gegenereerd kan worden.  

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden om een verbinding tot stand te 

laten komen. De succesfactor van eventuele scenario’s is sterk afhankelijk van externe 

initiatiefnemers.  

 

Hoofdstuk 2 Gewenste situatie van de opdrachtgever 

Waterpoort is een gebied met veel potentie, alleen wordt deze potentie op dit moment niet volledig 

benut. Door middel van een succesvolle samenwerking tussen de provincie, gemeenten en 

ondernemers, willen deze partijen het gebied Waterpoort laten opbloeien. Dit opbloeien zal 

betrekking hebben op het maatschappelijk belang van ondernemers en omwonenden, daarnaast 

zullen toeristen dit proces moeten versnellen en de welvaart in het totale gebied vergroten. Een 

middel hiervoor is volgens de opdrachtgever een veerpont(verbinding).  

Een voorwaarde voor deze ontwikkeling is dat er meer recreatiemogelijkheden moeten komen en het 

gebied beter ontsloten moet worden. Om deze voorwaarde te realiseren dient het gebied onder de 

aandacht gebracht te worden bij de potentiële doelgroep.  

 

Hoofdstuk 3 Visie op de vraagstelling 

Is de gewenste situatie realiseerbaar in het huidige 

gebied? Dit is de vraag die wij ons gesteld hebben.  

Na toetsing van velen verschillende en creatieve 

scenario’s kwam het scenario driehoeksverbinding 

tussen Goeree Overflakkee, Moerdijk en Steenbergen 

naar voren als meest realistisch en doeltreffend. Om het 

realistisch en doeltreffend te houden is een voorwaarde 

dat dit scenario wordt uitgevoerd door externe 

initiatiefnemers. Daarom is het van belang dat 

initiatiefnemers gestimuleerd worden om te investeren, 

door het aanbieden van een creatief scenario waar voor hun kansen liggen.  

 

In het bovenstaande scenario ligt er tussen de drie genoemde gemeentes een verbinding, waarbij er 

tussen elke gemeente een aparte veerpont vaart. Hiervoor is gekozen omdat de afstanden tussen de 

verschillende gemeenten van zes, vijftien en twintig kilometer te groot zijn om een goede 

doorstroming te behouden van recreanten met maar één veerpont. Om in kaart te brengen of dit 

scenario haalbaar is, hebben wij de kosten en baten tegenover elkaar gezet en deze gekoppeld aan de 

huidige situatie waar het gebied Waterpoort zich momenteel in bevindt.  
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Uit onderzoek is gebleken dat de veerponten 

aan exploitatiekosten per jaar € 393.388 

bedragen. Hierin is meegenomen: het salaris 

van de schippers (drie FTE/vijf schippers), 

brandstof, onderhoud en afschrijvingen. De 

eenmalige investering in de startfase zal 

€300.000 bedragen voor de aanschaf van de 

boten (Back 2 Business (2014) Projectdossier). 

De investering zal gedaan moeten worden 

door een initiatiefnemer of verschillende 

initiatiefnemers in het gebied Waterpoort.  

 

Op dit moment is de naamsbekendheid van 

het gebied Waterpoort onder toeristen in de 

provincie Noord-Brabant relatief laag. Hierdoor is er in het gebied nauwelijks omzet te genereren met 

de veerpont. Op het moment dat het gebied Waterpoort, in een periode van zeven maanden, een 

bezoekersaantal van 75.000 mensen haalt kan er voor €5,65 een dagkaart voor de veerpont gevraagd 

worden. Dit bezoekersaantal is gebaseerd op ongeveer 50% van het totale bezoekersaantal van de 

Biesbosch. Daarnaast zal elke bezoeker gebruik moeten maken van de veerpontverbinding om tot een 

break-even-point te komen.  

Om antwoord te geven op de vraagstelling, raden wij af om op korte termijn een veerpontverbinding 

in het gebied aan te leggen. Dit adviseren wij op basis van het feit dat het gebied Waterpoort op dit 

moment te weinig bezoekers trekt. Hierdoor is er weinig omzet te genereren in het gebied 

Waterpoort. Daarnaast zal het niet aantrekkelijk zijn voor externe initiatiefnemers om te investeren in 

een gebied waar weinig omzet te generen is, omdat het gebied onbekend is bij toeristen.  

 

Hoofdstuk 4 Visie op de verandering 

Volgens ons is dit echter geen eindstation, maar het begin van een stappenplan om de 

veerpontverbinding uiteindelijk wél te kunnen realiseren. De combinatie van de lage 

naamsbekendheid en de grote van de investering voor een veerpont is tegenover een externe 

initiatiefnemer niet aantrekkelijk. Ons doel is om deze twee factoren meer in evenwicht te brengen.  

 

Allereerst moet er een goede samenwerking gerealiseerd worden, waarbij alle belangen en ambities 

van de verschillende partijen op één lijn liggen. Hiervoor is het belangrijk dat partijen gezamenlijk 

verantwoordelijkheid dragen voor de kosten om het gebied te ontwikkelen.  

Vervolgens is het van belang dat er meer recreatiemogelijkheden zijn, waardoor de naamsbekendheid 

van het gebied wordt vergroot. Wanneer de naamsbekendheid vergroot is, zal er meer omzet 

gegeneerd worden. Vanaf dit moment zullen de initiatiefnemers pas getriggerd worden om een grote 

investering te doen in het gebied, zoals de gewenste veerpont.  

 

Hiervoor bieden wij u in het volgende hoofdstuk meerdere aanbevelingen. Deze kunnen bijdragen 

aan het verbeteren van de samenwerking, het vergroten van de naamsbekendheid en tot slot worden 

er recreatiemogelijkheden aangeboden om meer toeristen naar het gebied te trekken.  
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Hoofdstuk 5 Aanbevelingen  
 

1. Samenwerking 

De gemeenten, provincie en ondernemers moeten een gezamenlijke ambitie hebben voor de 

gebiedsontwikkeling van Waterpoort. Hierbij heeft iedereen hetzelfde beeld bij het begrip 

leefbaarheid en de andere begrippen die van toepassing zijn voor de gebiedsontwikkeling. De juiste 

partijen moeten bij de juiste vraagstukken betrokken worden en de provincie moet vooral draagvlak 

creëren bij initiatiefnemers.  

 

Daarnaast is het belangrijk dat iedereen achter het ontwikkelingsplan staat en iedereen bereid is te 

investeren. Het plan moet financieel haalbaar zijn en er is een samenwerking nodig waarbij iedereen 

betrokken wordt en er gezamenlijk gestreefd wordt naar het uiteindelijke hoofddoel, namelijk 

gebiedsontwikkeling. Er moet nog gedegen onderzoek gedaan worden naar de invulling van de 

samenwerking binnen de organisatie Waterpoort. Op het moment dat de samenwerking goed 

verloopt zal dit een positief effect hebben op de ontwikkeling van het gebied Waterpoort. 

 

2. Naamsbekendheid 

Om een groter publiek te bereiken is het belangrijk dat het gebied op de kaart gezet wordt. Jong 

geleerd is oud gedaan. Daarom ligt onze focus voornamelijk op gezinnen en jong volwassenen omdat 

zij degene zijn die het meest gebruik maken van innovatieve ideeën en op lange termijn vaker 

terugkeren naar het gebied. Hiervoor is het wel belangrijk dat er recreatiemogelijkheden zijn en dat 

deze gepromoot worden. Naamsbekendheid is daarbij de volgende stap om initiatiefnemers te 

triggeren en hen te motiveren om te investeren in het gebied. Wij adviseren hierin drie creatieve 

ideeën, waarmee rekening is gehouden met de verschillende wensen binnen Waterpoort. Deze 

scenario’s geven een indicatie van de vele mogelijkheden die het gebied te bieden heeft. Tevens 

adviseren wij om deze recreatiemogelijkheden en het gebied te promoten bij de doelgroep om het 

bezoekersaantal te laten stijgen.       

 

3. Ontsluiting van het gebied 

Wanneer er bij stap twee wordt gestopt met investeren zal er naar ons idee niet genoeg fundament 

zijn om op langere termijn toerisme te behouden in gebied Waterpoort. Stap 3, de ontsluiting van het 

gebied, zorgt ervoor dat het toerisme verankerd wordt. Hiermee biedt Waterpoort een 

allesomvattend pakket om mensen langdurig en regelmatig te laten verblijven. Wij zijn ons ervan 

bewust dat deze stap dermate groot is dat hiervoor een relatief omvangrijke investering nodig is. Om 

dit uiteindelijk te realiseren bieden wij in de implementatie een realistische scenario.     
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Hoofdstuk 6 Implementatie 

 

 

1. Samenwerking 

Wij als Back 2 Business dragen in dit onderdeel van de implementatie de rol van facilitator en coach. 

Wij dragen zorg voor het samenbrengen van de belangen (draagvlak creëren) in de rol van coach. De 

rol van facilitator wordt ingevuld door tijdens de vergadering de rol van werkgroep begeleider op ons 

te nemen. Na afloop van de vergadering structureren en stroomlijnen wij de informatie die uit de 

vergadering is gekomen om tot een inhoudelijke samenwerkingsovereenkomst te komen die bestaat 

uit verantwoordelijkheidsafspraken en uitvoeringsafspraken. Wij adviseren dat een 

vertegenwoordiger, van de provincie Noord-Brabant, deel zal uitmaken van deze samenwerking.  

Daarnaast adviseren wij om voor de eerste vergadering duidelijk te maken welke 

verantwoordelijkheden jullie als provincie gaan dragen en hoe de provincie kan bijdragen aan de 

gebiedsontwikkeling. Vervolgens moet er gekeken worden hoe de provincie initiatiefnemers kan gaan 

stimuleren om uiteindelijk tot een werkelijke investering te komen. 

 

Het stappenplan van samenwerking begint bij het initiëren van een vergadering voor het 

samenwerkingsconvenant. Alle aangesloten partijen worden hiervoor uitgenodigd. Na afloop van de 

vergadering structureren en stroomlijnen wij de kennis en verantwoordelijkheden van de partijen en 

wordt het convenant opgesteld. Vervolgens zullen alle partijen worden uitgenodigd om het 

samenwerkingsconvenant te ondertekenen. Na een half jaar wordt met alle partijen de 

samenwerking geëvalueerd.  

 

2. Naamsbekendheid 

Back 2 Business draagt in dit onderdeel van de implementatie de rol van coach. In dit onderdeel voert 

de adviseur niet uit, maar hij begeleidt het proces. Wij stellen kritische vragen over de voortgang en 

ontwikkeling van de naamsbekendheid en benoemen de verbetermogelijkheden. 

Wij adviseren u als provincie om een faciliterende rol aan te nemen als het gaat over de 

naamsbekendheid van het gebied Waterpoort. Tot nu toe is gebleken dat externe geen initiatief 

nemen tot het doen van investeringen. Dit kan in de vorm zijn van subsidies of regelingen die 

getroffen kunnen worden betreffende de organisatie van verschillende activiteiten.  
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Recreatieve middelen  

Culinair Waterpoort 

In het gebied Waterpoort worden verschillende streekproducten geproduceerd. Denk aan de drie a’s: 

asperges, aardbeien en ansjovis. Maar ook de Bergse Bastaert uit Bergen op Zoom, Brabantse 

Walnootlikeur of typisch Volksabdijbier. Om deze Bourgondische streekproducten goed tot hun recht 

te laten komen adviseren wij om een culinaire markt op te zetten onder de naam ‘Culinair 

Waterpoort’. Per gemeente zal er twee keer per jaar een markt georganiseerd worden. Dit zal elke 

maand in een andere gemeente plaatsvinden, zodat de gemeenten in het gebied betrokken worden. 

Op de website www.vvvbrabantsewal.nl zijn initiatiefnemers te vinden die wellicht interesse hebben 

in het aanbieden van hun producten. De culinaire markt kan leiden tot meer bezoekers in de zes 

gemeenten die deel uitmaken van het gebied Waterpoort.   

 

De provincie kan een faciliterende rol spelen in dit concept door de verschillende gemeenten te 

voorzien van informatie over wet- en regelgeving omtrent het opzetten van een lokale markt. Per 

gemeente zullen er initiatiefnemers geworven moeten worden die een rol willen spelen in het 

opzetten van de culinaire markt en moeten er lokale producenten gevonden worden die hun 

producten op de markt willen aanbieden.  

 

Triatlon 

Fietsen, zwemmen en hardlopen, allemaal outdoor sporten die in competitieverband kunnen worden 

beoefend. De kracht van het gebied Waterpoort ligt in de combinatie van deze drie sporten. 

Waterpoort is de ideale locatie om een triatlon te realiseren. Fiets- en wandelroutes zijn aangelegd en 

een zwemroute is makkelijk aan te leggen in het Volkerak-Zoommeer. Er zijn maar weinig gebieden in 

Nederland die de combinatie van deze drie mogelijkheden bieden. Een triatlon creëert in eerste 

plaats naamsbekendheid door de bezoekers die dit evenement trekt.  

 

De provincie en/of gemeenten kunnen zich aanmelden bij de Nationale Triathlon Bond (NTB) om een 

dergelijke wedstrijd te organiseren in Waterpoort. Elke vier jaar stelt de NTB een nieuw 

meerjarenbeleidsplan op. Hierin maken zij hun visie bekend. Op basis van de beleidsvisie worden 

jaarlijks plannen geschreven en zullen de triatlonlocaties worden bepaald. Vele staan vast, maar 

nieuwe toetreders kunnen zich aanmelden bij de bond om een officieel keurmerk te krijgen. 

Vervolgens kunnen sponsoren en vrijwilligers worden gezocht. Tevens biedt het de mogelijkheid voor 

lokale ondernemers om bepaalden delen van het traject te huren en/of faciliteren.   

 

Applicatie  

Een applicatie dient als ondersteunend middel tijdens het recreëren, maar biedt tevens ook de 

mogelijkheid om het gebied te promoten. Het doel van de applicatie is dat de (potentiële) toeristen 

een beeld krijgen van de mogelijkheden binnen Waterpoort.  

Wij adviseren om een applicatie te ontwikkelen die aansluit bij de wensen van gezinnen en jong 

volwassenen. Denk aan het in kaart brengen van speurtochten langs de forten, per 

bezienswaardigheid een korte weergave van de geschiedenis, fiets- en wandelroutes langs 

hoogtepunten van het gebied en spelletjes over thema’s uit de omgeving. Tevens adviseren wij dat er 

in de applicatie verschillende horecagelegenheden opgenomen moeten worden om zo extra omzet te 

genereren voor de ondernemers in het gebied. 
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Out of the Box  

Op 27 oktober 2014 heeft Waterpoort een videoboodschap op haar site geplaatst waarin de behoefte 

werd uitgesproken tot het realiseren van eilandjes in het Volkerak-Zoommeer. Er werd aangegeven 

dat hier genoeg ruimte voor is, rekening houdend met de vaarroutes en natuurgebieden.  

 

Aan de hand van het idee van de heer Bottenberg adviseren wij een strand aan te leggen in het 

Volkerak-Zoommeer welke grenst aan het vaste land. Deze faciliteit biedt de mogelijkheid voor 

ondernemers om diverse activiteiten op te starten. Hierbij kunt u denken aan een beachbar, een 

jongerencamping, waterfaciliteiten zoals een springkussen en een trampoline op het water, een 

survivalpark en picknickgelegenheden. Hierdoor wordt het gebied voor jongeren en gezinnen met 

kinderen interessanter. Tevens kun je initiatiefnemers aantrekken om workshops of teambuilding 

activiteiten op het strand te organiseren. Wij realiseren dat dit een grote investering is, maar dat met 

de komst van deze activiteiten het gebied verrijkt wordt. Het is daarnaast mogelijk om de activiteiten 

te verdelen over verschillende gemeentes en dit op kleinere schaal uit te voeren. De definitieve 

invulling ligt bij de provincie.    

 

Promotie middelen 

In deze fase dient het gebied en bijbehorende activiteiten gepromoot te worden bij de gekozen 

doelgroep. De provincie speelt hierin de rol van de facilitator bij het uitzetten van promotiemateriaal. 

Wij hebben daarvoor drie middelen gekozen.  

 
Huis aan huis bladen 

Het is van belang om een organisatie te vinden die tegen relatief lage kosten de verspreiding van huis-

aan-huisbladen kan verzorgen. In deze huis-aan-huisbladen zal een rubriek geplaatst worden met 

toeristische informatie over het gebied Waterpoort inclusief kortingsacties. Vervolgens zal in een 

periode van 16 maanden (april 2015 t/m december 2016) er om de maand een advertentie worden 

geplaatst of een kortingsactie worden aangeboden voor een arrangement, restaurant of activiteit in 

het gebied.   

 

Reclamespotje Omroep Brabant (radio) 

Bij deze activiteit dient vooraf een reclamespotje gemaakt te 

worden waarin de identiteit van het gebied en de diverse 

recreatiemogelijkheden duidelijk naar voren komen. Er kan    

worden gekozen om dit product intern te ontwikkelen of een  

gespecialiseerde organisatie in te schakelen.  

 

Social media 

Voor een succesvolle implementatie is het van belang dat hiervoor 

een goede strategie wordt gekozen en dat de informatiekanalen  

direct gevonden worden in zoekmachines. 

 

3. Ontsluiting van het gebied 

In deze fase is het van belang dat het gebied beter ontsloten wordt. Hierdoor zal de omgeving 

aantrekkelijker worden voor langer en regelmatig verblijf voor toeristen. Wij dragen in dit onderdeel 

van de implementatie de rol van facilitator. Hierbij ondersteunen wij Waterpoort bij het inhoudelijke 

onderzoek en helpen wij bij het ordenen en interpreteren van de kennis. De provincie heeft hierbij 

een sturende rol. Zij dienen de juiste partijen bij elkaar te brengen en met hen tot een 

overeenstemming te komen gericht op rolverdelingen en investeringen.  

Recreatiev
e 

middelen 

Promotie 
middelen 

Naamsbekendheid 

Huis aan 
huis 

bladen 

Omroep 
Brabant 

Social 
media 

Culinair 
Waterpo

ort 
Apllicatie Triatlon 

Out of 
the box 



 

 

 

 

11 

798,6 

21.360 

1442 

1760 

1.866 

4.800 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Kosten
naamsbekenheid

Opbrengsten
naamsbekendheid

Omroepbrabant
Huis aan huis bladen
Social media

 

Wij hebben een enquête afgenomen in het gebied Waterpoort om de voorwaarden voor een 

veerpont te toetsen. Hier is naar voren gekomen dat de voorkeur uitgaat naar een veerpont die 

geschikt is voor zowel voetgangers als fietsers. Om de veerpont op termijn rendabel te laten zijn, 

moet er plaats zijn voor 25 tot 35 personen. Omdat kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan, 

moet er gewerkt worden met vijf gecertificeerde schippers. Hiervoor is gekozen om eventuele uitval 

op te vangen en om risico’s te beperken. De schippers zullen zeven maanden varen waardoor er op 

drie FTE gerekend kan worden.   

 

Om de veerpont te realiseren zijn er wettelijke kaders waarmee rekening gehouden moet worden. Op 

basis van de Waterwet is er bij een dergelijke veerpont een vergunning nodig welke aangevraagd 

moet worden bij Rijkswaterstaat. De criteria waaraan de vergunningsaanvraag wordt getoetst moet 

hierbij niet uit het oog worden verloren. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening moet er verder 

voor alle grond in Nederland een bestemmingsplan gelden. Ten alle tijden moet er voor de aanleg van 

eventuele aanlegplaatsen voor de veerponten het geldende bestemmingplan van de gemeente 

worden getoetst. Het bestemmingsplan in namelijk bindend voor zowel overheid als burger. Mocht er 

een wijziging in het bestemmingsplan nodig zijn, moet deze door de investeerder of provincie 

ingediend worden bij de desbetreffende gemeente.    

 

Hoofdstuk 7 Financiële onderbouwing 

Voor de realisering van het advies samenwerking zijn er 

geen investeringen nodig.  

 

Voor de realisatie van de naamsbekendheid van 

Waterpoort zijn er investeringen nodig in de vorm van 

promotie. De promotie bestaat uit een aantal 

onderdelen. Het eerste onderdeel is reclame op 

Omroep Brabant (radio), de kosten hiervoor bedragen € 

798,60. Dit is op basis van een twintig seconden 

durende reclamespot van € 6,65 per seconde. De 

verwachte opbrengst hiervan is € 21.360. Dit is 

opgebouwd op basis van 178.000 luisteraars. Wij 

schatten dat uiteindelijk 534 mensen overgaan op actie 

en dus een bezoek brengen aan het gebied en dat deze 

gemiddeld € 40 per persoon per dag uitgeven.  

 

Het tweede onderdeel van promotie bestaat uit een 

artikel in huis aan huis bladen. Per keer kost dit  

€ 721, we adviseren dit twee keer te plaatsen. Het 

totaal van dit onderdeel komt daarmee op € 1442. We 

verwachten hiermee een opbrengst te behalen van € 

1760. Dit is opgebouwd op basis van de oplage, het 

aantal lezers en de lezers van de advertentie. Van de 

lezers van de advertentie schatten wij dat er 10% naar 

het gebied komt, dat zijn 22 mensen. We gaan daarbij 

uit van een besteding van € 40 per persoon per dag.   
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Het derde onderdeel is de social media strategie. De kosten hiervoor bedragen € 1.866. Dit is 

opgebouwd uit salariskosten voor één maand van een voltijd medewerker die zich bezighoud met het 

ontwikkelen van de social media strategie. De opbrengsten hiervoor zijn het aantal reviews waarvan 

0,5% overgaat tot actie en het gebied bezoekt, dat zijn 120 mensen. In het gebied gaat we uit van een 

besteding van € 40 per persoon per dag. Dat komt uit op een opbrengst van € 4.800.  

 

Het vierde onderdeel is mond tot mond reclame. Hier hoeven geen investeringen in te worden 

gedaan. Dit komt voort uit de andere drie onderdelen.  

 

Vervolgens volgen er nog kosten voor de implementatie van de applicatie. Dat zal gebeuren in vier 

verschillende fases: fase 1 inrichting project omgeving, fase 2 ontwerp fase, fase 3 ontwikkelfase, fase 

4 afrondingsfase (werkelijke implementatie om applicatie in gebruik te nemen). De kosten voor deze 

applicatie zullen tussen de € 9.000 en € 10.000 euro bedragen, afhankelijk van de invulling van de 

applicatie naar de wensen van de opdrachtgever. Dit tarief is gebaseerd op een uur tarief van € 100. 

De tijd die het maken van de applicatie in beslag gaat nemen is tussen de 40 en 50 uur.  Verder neemt 

de applicatie € 5.000  aan basis kosten in beslag waardoor de totale kosten rond de € 10.000 euro 

gaat liggen. Opbrengsten uit de applicatie kunnen worden getrokken uit de ondernemers die worden 

opgenomen in deze applicatie. Afhankelijk van het aantal downloads wordt de prijs per ondernemer 

bepaald.  

 

Voor de recreatie mogelijkheden zoals de Triatlon, Culinair Waterpoort en het Out Of The Box plan 

hoeft de provincie geen investeringen te doen. Dit is ter initiatief van ondernemers om dit te 

organiseren of voor de gemeenten om dergelijke bestaande evenementen aan te trekken.  

 

Ten slotte zijn er kosten gebonden voor de realisatie van de veerpont(verbinding) volgens het 

scenario van de driehoeksverbinding tussen Goeree-Overflakkee, Moerdijk en Steenbergen kost 

eenmalig een investering van € 300.000. Dit betreft de aankoop van drie veerponten van € 100.000. 

Daarnaast moeten er exploitatiekosten worden gedragen van € 131.129,30 per veerpont. Per 

veerpont per jaar bedragen de totale kosten € 231.129,30. Het eerste jaar kosten de drie veerponten 

in totaal € 693.387,90. De jaren daarna zijn de totale kosten € 393.388 per jaar. 

 


