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Advies
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde rapportage ‘Passagiersvaartuigen vinden Huizen’ waarin opgenomen 

de evaluatie exploitatie Swiss Pearl als hotelboot van 31 juni tot 31 augustus 2020, alsmede de resultaten 
cruisevaart 2019 en 2020 en afstudeeropdracht.

2. De raadscommissie Fysiek Domein te informeren over de ontwikkelingen riviercruisevaart in de periode
2019 en 2020 door middel van de bijgevoegde mededeling van wethouders Boom toerisme en Verbeek 
cruiseschepen/terminal.
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Omgeving
Beleid,

De rapportage geeft duidelijk aan dat de exploitatie succesvol is geweest en wellicht een bijdrage 
heeft geleverd aan de lokale economie. Daarnaast is op te maken uit de afstudeeropdracht en 
enquête dat er voldoende kansen zijn om in te spelen op de komst van riviercruisebezoekers, met 
name door de lokale ondernemers in het midden en kleinbedrijf.
Promotie en marketing van de gemeentelijke cruiseterminal zal na de Corona-pandemie en na het op 
gang komen van de riviercruisevaart weer worden opgepakt, terwijl in overleg met het mkb bezien 
wordt welke kansen verzilverd kunnen worden.

Aanleiding
Het college wenst een evaluatie van de kortdurende exploitatie van een riviercruiseschip als hotelboot 
in de haven van Huizen. Het schip heeft met toestemming van de gemeente ligplaats ingenomen van
31 juni tot 31 augustus 2020 en gedurende die periode geëxploiteerd als hotelschip. Tevens is het een 
goed moment de exploitatie van de cruiseterminal over 2019 en 2020 te evalueren.

Argumentatie
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de wensen van uw college de exploitatie te evalueren. 
Daarnaast levert een en ander aanvullende informatie over de ontwikkelingen cruisevaart welke met 
een mededeling van de wethouders gedeeld wordt met de commissie fysiek domein.

Bijlagen
Notitie; ‘Passagiersvaartuigen vinden Huizen
Scriptie “het verbeteren en uitbreiden van het vrijetijdsaanbod van Huizen” september 2020.
Concept mededeling wethouders aan de raadscommissie.

Kaders 
nvt

Communicatie 
nvt

Alternatieven
nvt

Financiën 
nvt

Uitvoering en evaluatie
Indien uw college instemt met dit voorstel wordt bijgevoegde mededeling wethouders met bijlagen aan 
de raadscommissie gestuurd.


