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Dankbetuiging

Die Regering van die Wes-Kaap stel met genoeë sy Witskrif oor 'n beleid vir volhoubare 
toerismegroei in die Wes-Kaap bekend.

Hierdie Witskrif is die produk van uitgebreide insette van sowel belanghebbendes in die 
toerismebedryf as ander belanghebbende partye. Talle individue en organisasies, veral 
die Wes-Kaapse Toerismeraad, het opbouende steun en bystand verleen. Kommentaar 
wat ontvang is, word met dank erken.

Die kernboodskappe van hierdie beleid het te doen met die erkenning van di e 
ekonomiese betekenis van toerisme vir die provinsiale ekonomie, die belangrikheid van 
die bevordering van volhoubare toerismeaktiwiteite en -aantreklikhede en die 
bevordering van gekoördineerde toerismeontwikkeling.

Hierdie beleid dui op ’n verskuiwing in denke oor toerisme. Dit word gedryf deur die 
uitdagings gestel deur die transformasie van ons gemeenskap en die ekonomie van die 
Wes-Kaap. Daardeur word die waarde van toerisme erken, aangesien dit enorme direkte 
en indirekte voordele inhou vir die mens e van die Wes-Kaap. Dit bevat ’n mensgerigte 
benadering en beklemtoon die kragtige bydrae wat gemaak kan word tot ontwikkeling in 
die Wes-Kaap deur die fasilitering van toerisme -ontwikkeling en -bevordering.

Die beleid laat die kollig val op die talle gel eenthede wat toerisme kan bied as die wêreld 
se grootste voorsiener van werkgeleenthede en die skepper van betekenisvolle 
entrepreneursgeleenthede, asook die feit dat dit vir onderontwikkelde en landelike 
gebiede ontwikkeling kan bring, mits dit behoorlik bestuur word. Hierdie faktore 
onderstreep die noodsaaklikheid dat die regering die leiding neem met die maksimale 
benutting van die toerismepotensiaal van die Wes -Kaap in vennootskap met die 
privaatsektor en snder belanghebbendes.

Dank is verskuldig teenoor die Wes-Kaapse Toerismeraad, streektoerismeorganisasies, 
plaaslike toerismeburo's en plaaslike regeringstrukture, wat ondanks bestaande 
beperkings die Wes-Kaap op die wêreldwye toerismekaart plaas. Sonder hul steun en 
bydraes sou ons nie gewees het waar  ons vandag is nie.

Ek betuig graag my dank teenoor verteenwoordigers van sowel die owerheid as die 
burgerlike samelewing wat tot die proses bygedra het. Ek pleit by u om voort te gaan om 
daadwerklik deel te neem aan die implementering van 'n beleid wat d eur al die mense 
van die Wes-Kaap aanvaar kan word.

Leon Markovitz
Provinsiale Minister van Finansies, Besigheidsbevordering en Toerisme
Provinsiale Regering van die Wes-Kaap
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BESTUURSOPSOMMING

Inleiding

Toerisme in die Wes-Kaap en sy verwante komponente en aktiwiteite word nie volgens 
'n duidelike, kollektiewe beleid en strategie bestuur en ontwikkel nie. Gevolglik is die 
verskillende komponente van die bedryf grootliks ongekoördineer en na binne gefokus. 
Die gevolg daarvan is ad hoc- en gefragmenteerde strategieë wat nie daarin slaag om 
ons uiteenlopende toerismehulpbronne ten beste te benut nie, en waardeur die vermoë 
van die toerismesektor om broodnodige geleenthede vir ondernemerskap, werk en 
vaardigheidsontwikkeling doeltreffend te verskaf, aan b ande gelê word. Die Witskrif oor 
die Ontwikkeling en Bevordering van Volhoubare Toerisme in die Wes -Kaap verskaf die 
beleidsfondament en 'n mededingende strategie sodat die Wes -Kaap 'n 
toonaangewende wêreldtoerismebestemming kan word. Die dokument sit die volgende 
uiteen:

♦ Die agtergrond vir die opstel van die toerismebeleid en -strategie
♦ Die grondslae van die toerismebeleid vir die provinsie, die visie, mikpunte en 

oogmerke
♦ Die voorgestelde strategiese raamwerk om die visie en oogmerke van die beleid te 

verwesenlik
♦ Die voorgestelde institusionele en befondsingsreëlings om die implementering van 

hierdie strategie te steun.

Agtergrond

Die Groenskrif oor Toerisme in die Wes -Kaap van Oktober 1999 is gepubliseer en 
omvattend hersien na wisselwerking tussen die  provinsiale regering en 
belanghebbendes van toerismebemarkingsorganisasies, sakeverenigings, opleidings-
en onderwysinstellings, gasvryheidskorporasies, plaaslike regerings en die burgerlike 
samelewing. In sy hersiene vorm is die Groenskrif deur meer as 2 00 verteenwoordigers 
van die toerismebedryf bespreek. Hierdie Witskrif bied nou 'n ooreengekome 
beleidsraamwerk en riglyne vir die ontwikkeling en bevordering van toerisme in die Wes -
Kaap.

Kommentaar op hierdie Witskrif sal opgeneem word en die Witskrif s al aan die Kabinet 
voorgelê word vir formele goedkeuring. Nadat die Wetsontwerp om die nodige raamwerk 
vir implementering daar te stel aangeneem is, sal 'n raamwerk vir strategiese 
implementering gepubliseer word.

Situasieontleding

Die Wes-Kaap is een van die voorste toerismebestemmings in Suid -Afrika en het 'n wye 
verskeidenheid gevestigde aantreklikhede, byvoorbeeld Tafelberg en Robbeneiland. 
Beperkings op toerismegroei in die provinsie sluit in veiligheidsoorwegings, 
ontoereikende hulpbronne en fondse, 'n seisoenale mark, lugreis- en 
infrastruktuurbeperkings, MIV/VIGS en beperkte betrokkenheid by die bedryf deur 
voorheen verwaarloosde gemeenskappe. Daar is 'n magdom geleenthede om die 
provinsie se aandeel van die binnelandse en internasionale toerismema rk uit te brei, 
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maar die ontginning daarvan sal strategiese ingryping verg, insluitende groter 
befondsing en wedersyds voordelige vennootskappe tussen die openbare en die private 
sektor.

'n Visie van toerisme in die Wes -Kaap teen 2010 word voorgehou, tesa me met duidelike 
teikens om die volume binnelandse en internasionale toeriste na die provinsie te 
vergroot. Daar word voorgestel dat 'n moniterings - en evaluasiestelsel ingestel word om 
verbeterings in kwalitatiewe maatreëls, soos kliënttevredenheid met di ens en waarde vir 
geld, te meet.

Die toerismebeleid

Die toerismebeleid is gegrond op die fundamentele beginsels van maatskaplike 
billikheid, omgewingsintegriteit, ekonomiese bemagtiging, samewerking en vennootskap 
en volhoubaarheid, en word aangedryf de ur die uitdagings om die samelewing en 
ekonomie van die Wes-Kaap te transformeer.

Toerismeontwikkeling moet 'n kritieke rol speel om die Grondwet se verbintenis tot die 
verbetering van die lewensgehalte van alle burgers te steun, terwyl die natuurlike 
omgewing beskerm word tot voordeel van huidige en toekomstige geslagte. Die beleid 
word bepaal deur die doelwitte van heropbou en ontwikkeling - om in basiese behoeftes 
te voorsien, om mensehulpbronne te ontwikkel, om die ekonomie uit te bou en om die 
staat en die samelewing te demokratiseer.

Die toerismebeleid is ook ontwikkel in die konteks van die provinsiale regering se 
strategie vir ekonomiese groei en ontwikkeling:

♦ Om die Wes-Kaap die voorste ontwikkelingstreek in Suider -Afrika te maak
♦ Om sterk bande met die res van die wêreld te ontwikkel
♦ Om ondernemerskap en innovasie te steun
♦ Om die skepping van werkgeleenthede te verbeter, om die gehalte van basiese 

dienste vir die armste burgers te verhoog en om die ontwikkeling van sektore wat 
meer laaggeskoolde arbeid kan absorbeer, te bevorder.

Die beleid beklemtoon die waarde van toerisme en die belangrikheid om volhoubare 
toerismeontwikkeling te fasiliteer. Dit beklemtoon die belangrikheid van 'n bestuurstyl 
wat toerisme as 'n stelsel beskou, wat samewerking e n vennootskap gebruik, en wat leer 
uit ondervinding bevorder.

Kritieke suksesfaktore sluit die volgende in:

♦ Sinvolle betrokkenheid van voorheen verwaarloosde gemeenskappe
♦ Beter befondsing vir toerismeontwikkeling en die bemarking van bestemmings
♦ Beter koördinasie van openbare toerismehulpbronne
♦ 'n Veilige en skoon toerismeomgewing
♦ Deurlopende innovasie in die toerismeprodukportefeulje
♦ Beter diensvlakke, produkgehalte en waarde vir geld
♦ Volhoubare omgewingspraktyke
♦ Doeltreffende hantering van die impak van  die MIV/VIGS-pandemie op 

toerismeontwikkeling.
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'n Geïntegreerde raamwerk vir toerismeontwikkeling

Toerismeontwikkeling is 'n intersektorale funksie wat die integrasie van verskeie 
kwessies, aktiwiteite en rolspelers vereis. Die doelwitte en oogmerke om die 
toerismebeleid in te stel, moet aanvullend wees by ander beleide en wette in 'n groot 
aantal sektore, insluitende omgewingsbestuur, onderwys, arbeid, veiligheid en sekuriteit, 
ekonomiese ontwikkeling, landbou, vervoer en kuns en kultuur.

'n Geïntegreerde raamwerk vir toerismeontwikkeling word dus voorgestel, met 
inagneming van die eksterne faktore van institusionele en finansiële strukture en 
tendense in die mededingende omgewing, asook bedryfsfaktore soos die behoefte om 
steunstelsels te verskaf, mededinging aan te moedig, produkte te ontwikkel en by 
bemarkingsinisiatiewe betrokke te raak. Daar moet beklemtoon word dat die doelwitte en 
oogmerke in die strategiese raamwerk nie in isolasie van mekaar gesien moet word nie. 
Die doelwitte is soos volg:

♦ Om 'n duidelike toerismeontwikkelingstrategie te ontwikkel en te bevorder
♦ Om veiligheid en sekuriteit vir toerisme te verbeter
♦ Om toerismeverwante infrastruktuur te verseker en die voorsiening daarvan te 

fasiliteer
♦ Om wetgewing vir die verpligte registrasie v an toerismeondernemings deur te voer 

en 'n doeltreffende kanaal vir klagtes daar te stel
♦ Om te investeer in programme vir toerismevaardigheidsontwikkeling en 

opleidingsprogramme
♦ Om 'n program vir toerismebewustheid, opvoeding en kliëntediens te implementee r
♦ Om 'n moderne geïntegreerde provinsiale toerisme -inligtingstelsel te ontwikkel
♦ Om volhoubare toerismepraktyke aan te moedig en algemene instandhouding van 

bestemmings te bevorder
♦ Om toerismetemas en -aantreklikhede in die vorm van voorgestelde roetes en 

reisplanne te verpak
♦ Om unieke verkoopseienskappe te bevorder en spesiale aantrekkingsprogramme te 

inisieer
♦ Om openbaar-private vennootskappe te vestig
♦ Om die bedryf markgedrewe en so vry van onnodige regulering as moontlik te hou
♦ Om ondernemerskap te bevorder, met spesiale klem op verwaarloosde 

gemeenskappe
♦ Om die deelname van plaaslike gemeenskappe aan toerismeontwikkeling te verbeter
♦ Om beleggingsgeleenthede te bevorder en aansporings in te stel ten einde 

investering in onderontwikkelde gebiede te stimul eer
♦ Om 'n enkele beeld vir die provinsie te bevorder, ingelyf in die nasionale beeld
♦ Om op die winsgewende deel van die internasionale mark te fokus en bekostigbare 

reisgeleenthede vir binnelandse toeriste te bied
♦ Om die nasionale (Suid-Afrikaanse Toerisme) bemarkingsprogramme aan te vul en 

op provinsiale vlak om die binnelandse mark mee te ding
♦ Om kollektiewe bemarkingsgeleenthede te inisieer ten einde die private sektor en 

plaaslike toerismeorganisasies bymekaar te bring
♦ Om die bestaande markbasis te dive rsifiseer
♦ Om die potensieel negatiewe gevolge van toerisme te bestuur.
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Elke doelwit gaan gepaard met sy eie stel strategiese oogmerke om die visie van die 
Witskrif te verwesenlik.

Voorgestelde institusionele en befondsingsreëlings

Huidige institusionele reëlings is ontoereikend om die strategie van die Witskrif in 
werking te stel. Probleme sluit in ontoereikende fondse, duplisering van aktiwiteite en 
fragmentasie van hulpbronne, verwarring onder kliënte oor die beeld van Wes -Kaapse 
toerismeprodukte, en verwarring onder belanghebbendes oor funksionele 
verantwoordelikhede. Die verantwoordelikheid vir toerismeontwikkeling en die 
instandhouding van infrastruktuur, wat funksioneel 'n regeringsverantwoordelikheid 
behoort te wees, berus verkeerdelik by streektoe rismeorganisasies (STO's) en plaaslike 
toerismeburo's (PTB's).

In die Witskrif word 'n duidelike differensiasie van rolle aan die hand gedoen. 
Toerismeontwikkelingsfunksies sal in die toekoms die verantwoordelikheid van die 
regering wees, en toerismebemarkingsfunksies sal deur bemarkingsagentskappe 
hanteer word.

Op provinsiale vlak word daar voorgestel dat een bemarkingsagentskap tot stand 
gebring word wat alle bemarkingsaktiwiteite binne een struktuur sal inkorporeer, wat ‘n 
verenigde beeld van die provinsie sal voorhou. Hierdie voorgestelde liggaam sal primêr 
verantwoordelik wees vir die koördinering van alle bemarkingsaktiwiteite in die Provinsie. 
Toerismebemarking sal funksioneer as een eenheid van die agentskap. Die toerisme -
eenheid sal verantwoordelik wees vir binnelandse en internasionale bemarking vir 
toerisme in die Wes-Kaap. Ander funksies sluit in die instandhouding van 'n stelsel vir 
die akkreditering van toerisme-inligtingsentrums, die bestuur van 'n provinsiale databasis 
van toerisme-inligting, die verskaffing van riglyne en steun aan plaaslike regerings se 
bemarkingstrukture, die bevordering van toerismebewustheid, en die bevordering van 
kuns en handvlyt in die Provinsie.

In die gees van vennootskap word aan die hand gedoen dat die direksie v an Kaapse 
Toerisme bestaan uit verteenwoordigers van die private sektor, die HUB van Suid -
Afrikaanse Toerisme, die HUB van die Wes -Kaapse Natuurbewaringsraad en 
verteenwoordigers van plaaslike, metropolitaanse en provinsiale regering. Daar word 
voorgestel dat die bemarkingsagentskap befonds word deur die provinsiale regering, 
plaaslike owerhede en die private sektor gegrond op 'n ooreengekome strategie.

Die provinsiale regering sal verantwoordelik wees vir toerismeontwikkeling, insluitende 
toerismeveiligheid, -beplanning en -ontwikkeling, openbare infrastruktuur, 
sakeadviesdienste en ondernemersteun, opvoeding en verhoging van bewustheid, die 
ontwikkeling van nuwe toerismeprodukte, die fasilitering van toetrede tot die bedryf deur 
voorheen benadeelde mense, die stel en monitering van norme en standaarde, en die 
minimering van die negatiewe gevolge van toerisme.

'n Provinsiale Toerismebeskermer wat klagtes teen geregistreerde 
toerismediensverskaffers sal aanhoor, word voorgestel ten einde die belange van 
verbruikers en die langtermynbelange van die bedryf te beskerm. 'n Gedragskode vir 
toerisme word ook voorgestel ten einde diens van gehalte en standaarde te bevorder en 
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om vertroue onder toeriste te bevorder dat hulle internasionaal aanvaarbare standaarde 
in die Wes-Kaap kan verwag.

'n Ministeriële Provinsiale Toerismeforum word voorgestel om kommunikasie en die 
gees van regering van samewerking te fasiliteer en uit te bou. Dit sal bestaan uit die 
politieke verteenwoordigers van die owerhede op provinsiale, m etropolitaanse, distriks-
en plaaslike vlak, die HUB van die bemarkingsagentskap en 'n verteenwoordiger van die 
private sektor wanneer nodig. Die Forum se rol sal wees om 'n omvattende opgawe van 
al die behoeftes van toerismebelanghebbendes te bevorder, 'n  platform te bied waar 
menings gewissel kan word, en optrede oor aangeleenthede van onderlinge belang te 
koördineer.

Die Witskrif lewer 'n sterk pleidooi dat die metropolitaanse en distriksrade hulle 
toerismebemarkingspogings moet integreer met dié van di e bemarkingsagentskap. Daar 
word aan die hand gedoen dat die streektoerismefunksie van hierdie rade hoofsaaklik op 
ontwikkeling gerig moet wees, insluitende koördinasie met PTB's en ander 
toerismebelanghebbendes, die verskaffing van plaaslike infrastruktuu r, finansiële steun 
aan streektoerismekantore, die implementering van opleidingsprogramme en die 
bevordering van toerismeveiligheid.

Daar word voorgestel dat STO's op die vlak van die metropolitaanse en distriksrade in 
hulle regsgebiede moet funksioneer om streektoerisme te bemark en 
streektoerismebeleid te implementeer binne 'n raamwerk wat deur die raad gestel word, 
om PTB's in hulle gebiede by te staan, om opkomende besighede of die toetrede tot die 
bedryf deur voorheen benadeelde mense te beskerm en te  help, en om 'n databasis van 
toerisme-inligting saam te stel wat met dié van Kaapse Toerisme geïntegreer is. Daar 
word voorgestel dat STO's uit minstens vyf lede bestaan - twee verteenwoordigers van 
elke PTB in sy regsgebied en drie persone wat deur die b etrokke metropolitaanse of 
distriksraad benoem word.

Daar word voorgestel dat plaaslike munisipale rade verantwoordelikheid aanvaar vir 
toerismeontwikkeling, insluitende die verskaffing van infrastruktuur, finansiële steun aan 
die betrokke PTB, die instandhouding en verfraaiing van die gebied, en die verskaffing 
van openbare geriewe. Daar word voorgestel dat PTB's op die vlak van plaaslike 
munisipale rade funksioneer om plaaslike toerisme in hulle gebiede te bemark en 
plaaslike toerismebeleid te implementeer, om toerisme te bevorder, om opkomende 
besighede of die toetrede tot die bedryf deur voorheen benadeelde mense te beskerm 
en te bevorder, om die ontwikkeling van geskikte toerisme -infrastruktuur te bevorder en 
om 'n databasis van toerisme-inligting saam te stel wat met dié van Kaapse Toerisme 
geïntegreer is. Volgens die voorstel sal PTB's bestaan uit lede uit die plaaslike gebied, 
insluitende toerismeondernemings, die algemene publiek, sakeorganisasies en die 
plaaslike munisipaliteit. Die primêre bron va n fondse vir PTB's sal na verwagting die 
betrokke plaaslike raad wees.

Ter opsomming - 'n geïntegreerde familie van institusionele strukture word voorgestel 
wat aandag gee aan die toewysing van verantwoordelikhede vir ontwikkeling en 
bemarking, verantwoordelikhede in verskillende sfere van regering, die behoefte om die 
private sektor se insette in beplanning op alle vlakke te integreer, en die wyse waarop 
hierdie voorgestelde strukture befonds kan word. 
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AKRONIEME

BBP bruto binnelandse produk
B&O bed en ontbyt
BOR buitelandse onafhanklike reisiger
BSP bruto streekproduk
BVF besoekende vriende en familie
DESLT Wes-Kaapse Departement van Ekonomiese Sake, Landbou en Toerisme
DOT nasionale Departement van Omgewingsake en Toerisme
GGO gemeenskapsgebaseerde organisasie
GIS geografiese inligtingstelsel
HUB hoof uitvoerende beampte
KMMO klein, medium en mikro-onderneming
KSEB Kommissie vir Swart Ekonomiese Bemagtiging
LUR lid van die Uitvoerende Raad (lid van 'n provinsiale kabinet)
MINLUR forum van nasionale ministers en LUR'e van die provinsies
MIPTEK MINLUR Interprovinsiale Tegniese Komitee
MVAKG mark vir vergaderings, aansporings, konvensies en gebeurtenisse
NRO nie-regeringsorganisasie
OTGSO Owerheid vir Toerisme, Gasvryheid en Sportopvoeding en Opl eiding
PKO professionele konferensieorganiseerder
PTB plaaslike toerismeburo
SAPD Suid-Afrikaanse Polisiediens
SATI Suid-Afrikaanse Toerisme-instituut
Satoer Suid-Afrikaanse Toerisme
SBS Strategiese Bestuurspan
SOOO Sektorale Onderwys- en Opleidingsowerheid ingevolge die Wet op 

Vaardigheidsopleiding
STO streektoerismeorganisasie
TOF toerismeontwikkelingsfonds
UVP unieke verkoopseienskappe
Wesgro Wes-Kaapse Agentskap vir die Bevordering van Investering en Handel
WKTR Wes-Kaapse Toerismeraad
WRTR Wêreldraad vir Toerisme en Reis
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LYS TERME

Aanbodkant-
toerismeontwikkeling

Toerismeontwikkeling wat fokus op die verskaffers van die 
toerismeproduk (byvoorbeeld die mense, die dienste en die 
fasiliteite) en die fisiese infrastruktuur eerder as op die t oeriste 
self. Kyk ook vraaggeleide toerismeontwikkeling.

Bemagtiging Kyk ekonomiese bemagtiging.

Binnelandse toeris 'n Persoon wat gewoonlik in Suid -Afrika woonagtig is wat 
minstens een nag weg van die huis op 'n ander plek in die land 
deurbring.

Dagbesoeker 'n Persoon wat vir ander doeleindes as pendelary van die huis 
af reis en minder as 24 uur vertoef op die plek wat besoek word.

Distriksraad 'n Distriksmunisipaliteit

Ekonomiese 
bemagtiging

'n Geïntegreerde en samehangende sosio-ekonomiese proses 
binne die konteks van nasionale transformasie … gemik op die 
herstel van die wanbalanse van die verlede deur te poog om 
eienaarskap, bestuur en beheer van Suid -Afrika se finansiële en 
ekonomiese hulpbronne wesenlik en billik aan die meerderheid 
oor te dra ten einde breër en sinvolle deelname aan die 
ekonomie deur swart mense te verseker. Bemagtigingsprosesse 
sluit in werkskepping, landelike ontwikkeling, verligting van 
armoede, bepaalde maatreëls om swart vroue te bemagtig, 
oordrag van vaardighede en bestuursontwikkeling, opvoeding, 
sinvolle eienaarskap, toegang tot finansiering om ondernemings 
te bedryf (KSEB 2000a).

Ekotoerisme Omgewingskundig en maatskaplik verantwoordelike reis na 
natuurgebiede of soortgelyke gebiede wat bewaring bevorder, 'n 
lae besoekersimpak het en voorsiening maak vir voordelige 
aktiewe sosio-ekonomiese betrokkenheid van plaaslike mense 
(DOT 1996:v); doelgerigte reis na natuurgebiede om die kultuur 
en natuurgeskiedenis van die omgewing te verstaan, sonder om 
die integriteit van die ekostelsel te verander, en om ekonomiese 
geleenthede skep wat die bewaring van natuurlike hulpbronne 
voordelig vir plaaslike mense maak (Gartner 1996:149).

Georganiseerde 
sakesektor

Enige formeel saamgestelde sakeorganisasie, -vereniging of 
-kamer

Internasionale toeris 'n Persoon wat reis na 'n ander land as die land waarin hy/sy 
gewoonlik woonagtig is, maar buite sy/haar gewone omgewing, 
vir minstens een nag maar minder as een jaar, en die hoofdoel 
van die besoek is iets anders as die beoefening van  'n aktiwiteit 
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wat besoldig word vanuit die land wat besoek word.

As gevolg van duidelik verskillende reis - en bestedingspatrone 
word daar 'n onderskeid getref tussen internasionale toeriste uit 
die res van Afrika (streektoeriste genoem) en dié van ander 
lande (oorsese toeriste genoem) (DOT 1996:v). Kyk ook toeris.

Kulturele toerisme Kulturele verskynsels wat van belang is vir die besoeker en as 
sodanig bemark kan word, insluitende die gewoontes en 
tradisies van mense, hulle erfenis, geskiedenis en lewen swyse 
(DOT 1996:v)

Nie-regeringsektor Die totale burgerlike samelewing: klein ondernemings asook 
grotes, die georganiseerde arbeid, sake- en bedryfsverenigings 
en die gemeenskappe wat die toeris ontvang, 
gemeenskapsgebaseerde organisasies (GGO's), nie-
regeringsorganisasies (NRO's), plaaslike toerismeorganisasies 
(PTO's), ontwikkelingsforums, reklameverenigings, 
inligtingsentrums en dies meer

Omgewing Natuurlike, stedelike, menselewens- en kulturele omgewings 
(DOT 1996:v)

Opkomende KMMO's Klein, mikro- en middelslag ondernemings wat besit en/of bedryf 
word deur die voorheen verwaarloosde / benadeelde 
bevolkingsgroepe wat die mark betree (DOT 1996:v)

Oorblybesoeker 'n Persoon wat weg van sy huis reis om ander redes as 
pendelary, en minder as 24 uur bly  op die plek wat besoek word 
(DOT 1996:vi)

Oorsese toeris 'n Internasionale toeris uit 'n land buite Afrika. Toeriste uit ander 
lande in Afrika word streektoeriste genoem. Kyk ook 
internasionale toeris.

Opkomende markte Bevolkingsgroepe wat die mark in  toenemende getalle betree as 
binnelandse toeriste, veral dié wat voorheen verwaarloos is 
(DOT 1996:v)

Parastatale liggaam 'n Instelling, bedryf of agentskap ingestel deur en bestuur in 
oorleg met die staat, wat sommige van die rolle van burgerlike 
regering of politieke gesag op nasionale of provinsiale vlak 
oorneem

Plaaslike 
gemeenskap

Die groep mense wat byeenkom rondom 'n gemeenskaplike 
oogmerk of gemeenskaplike doel

Plaaslike raad 'n Behoorlik verkose plaaslike munisipaliteit

Plaaslike 
toerismeorganisasie

Enige behoorlik gekonstitueerde toerismestruktuur, 
reklamevereniging of gemeenskapsliggaam betrokke by 
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toerisme en wat op gemeenskaps- of plaaslike regeringsvlak 
bedrywig is. Ook bekend as 'n PTO.

Platteland Landelike gebiede in die Wes-Kaap

Ruimtelike 
ontwikkelingsraam-
werk

'n Beplanningsterm om geïntegreerde en onderling verbonde 
verhoudings in ruimte waarvan die organisasie ontwikkeling sal 
fasiliteer, te beskryf (DOT 1999)

Streektoeris 'n Internasionale toeris uit 'n ander land in Afrik a, Internasionale 
toeriste van lande buite Afrika word oorsese toeriste genoem. 
Kyk ook toeris.

Streektoerisme-
organisasie

'n Organisasie ingestel kragtens artikel 3 van die Wes -Kaapse 
Wet op Toerisme van 1997. Ook bekend as 'n STO.

Toeris 'n Persoon wat weg van die huis af reis en minstens een nag 
wegbly. 'n Toeris kan 'n binnelandse toeris wees (byvoorbeeld 'n 
inwoner van Johannesburg wat een nag in Knysna deurbring), 
'n streektoeris (byvoorbeeld 'n besoeker van Zimbabwe wat een 
of meer nagte in die p rovinsie deurbring) of 'n oorsese toeris 
(byvoorbeeld 'n inwoner van Duitsland wat een of meer nagte in 
die provinsie deurbring). 'n Toeris reis om verskeie redes, 
insluitende sake, ontspanning, konferensie en aansporing (DOT 
1996:vi). Kyk ook internasionale toeris en streektoeris.

Toerisme Alle reise, om watter rede ook al, wat meebring dat een of meer 
nagte weg van die huis af deurgebring word (DOT 1996:vi). 
Toerisme kan gesien word as 'n hele verskeidenheid individue, 
ondernemings, organisasies en plekke wat op die een of ander 
manier kombineer om 'n reisondervinding te lewer of die tydelike 
beweging na bestemmings buite die normale woon - en 
werkplek, die aktiwiteite wat tydens die verblyf verrig word en 
die fasiliteite wat geskep is om in toeriste se behoeftes te 
voorsien (Cooper et al. 1993:4). 

Toerismebedryf Alle ontvangers van direkte besteding deur toeriste. Dit sluit in 
voorafbesteding aan reis en besprekings, besteding tydens die 
reis en alle besteding by die bestemming (DOT 1996:vi); al die 
maatskappye, organisasies en fasiliteite wat bedoel is om die 
spesifieke behoeftes en begeertes van toeriste te bevredig 
(Cooper et al. 1993:5).

Toerismesakesektor Alle belanghebbendes in toerisme wat 'n finansiële investering 
in toerisme het, insluitende individue en ondernemings wat die 
risiko van toerisme-investering dra.

Tradisionele 
binnelandse markte

Voorheen bevoordeelde binnelandse ontspanningstoeriste 
(DOT 1996:vi).

Verantwoordelike Toerisme wat verantwoordelikheid teenoor die omgewin g 
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toerisme bevorder deur die volhoubare gebruik daarvan; 
verantwoordelikheid om plaaslike gemeenskappe by die 
toerismebedryf te betrek, verantwoordelikheid vir die veiligheid 
en sekuriteit van besoekers en verantwoordelike regering, 
werknemers, werkgewers, vakbonde en plaaslike 
gemeenskappe (DOT 1996:vi).

Vermenigvuldiger-
effek

Die vermoë van ekonomiese ontwikkeling om direkte, indirekte 
en afgeleide werkgeleenthede te skep. Byvoorbeeld: een 
werkgeleentheid wat in toerisme geskep word, kan nog drie 
werkgeleenthede in die breër ekonomie skep.

Volhoubare 
toerismeontwikkeling

Toerismeontwikkeling en -bestuur en enige ander 
toerismeaktiwiteit wat die ekonomiese en ander 
samelewingsvoordele optimeer wat tans beskikbaar is sonder 
om die potensiaal vir soortgelyke voord ele in die toekoms in die 
gevaar te stel (DOT 1996:vi). Volhoubaarheid het omgewings -, 
maatskaplike, ekonomiese en institusionele fasette.

Voorheen 
benadeelde 
gemeenskappe

Die lede van die samelewing wat deur die diskriminerende 
beleid en praktyke van die verlede ontneem is van gelyke 
toegang tot 'n verskeidenheid geleenthede en dienste soos 
infrastruktuur, onderwys, gesondheid, welsyn, werkgeleenthede 
en politieke mag. Dit sluit swartes, vroue en gestremdes in.

Voorheen 
verwaarloosde 
gemeenskappe

Bevolkingsgroepe wat grootliks uitgesluit was van hoofstroom -
toerismeaktiwiteite

Vraaggeleide 
toerismeontwikkeling

Toerismeontwikkeling wat fokus op die behoeftes, verwagtinge 
en begeertes van die toeris eerder as op die verskaffers van die 
toerismeproduk of die verskaffing van fisiese infrastruktuur. Kyk 
ook aanbodgeleide toerismeontwikkeling.

Wes-Kaapse 
Toerismeraad

Die Wes-Kaapse toerismeliggaam ingestel kragtens artikel 3 
van die Wes-Kaapse Wet op Toerisme, No. 3 van 1997. Daar 
word voorgestel dat hierdie liggaam vervang word deur 'n nuwe 
entiteit met die naam Kaapse Toerisme.
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HOE OM HIERDIE DOKUMENT TE LEES

Die Witskrif oor die Ontwikkeling en Bevordering van Volhoubare Toerisme in die Wes -
Kaap bied die beleidsgrondslae en mededingingstrategie vir  die Wes-Kaap om 'n 
toonaangewende wêreldtoerismebestemming te word.

Die dokument is in vier afdelings verdeel:

♦ Afdeling A verskaf die agtergrond vir die proses van beleidsformulering. Dit 
verduidelik waarom daar 'n behoefte aan 'n toerismebeleid vir die  provinsie is, som 
die kernboodskappe van die beleid op en hoe die benadering van bestaande beleid 
verskil, en verskaf inligting oor toerisme in die provinsiale ekonomiese konteks.

♦ Afdeling B stel 'n visie en groeiteikens vir toerisme in die Wes -Kaap. Dit sit die 
fundamentele beleidsbeginsels uiteen wat aan die nuwe beleid vir toekomstige 
toerisme ten grondslag lê.

♦ Afdeling C identifiseer duidelike strategieë, doelwitte en oogmerke (in vier hooftemas 
gegroepeer) vir die ontwikkeling en bevordering van toe risme in die Wes-Kaap, met 
die oog op die vestiging van 'n mededingingsvoordeel en die maksimering van 
toerismegroei oor die medium tot lang termyn. Hierdie strategieë word aangebied 
onder die vier hoofpilare van ekonomiese ontwikkeling wat deur die provin siale 
Departement van Ekonomiese Sake, Landbou en Toerisme (DESLT) geïdentifiseer 
is.

♦ Afdeling D sit die voorgestelde institusionele en befondsingsreëlings uiteen om die 
implementering van die strategie op provinsiale, streek - en plaaslike vlak te steun.
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DIE PROSES VAN TOERISMEBELEIDSFORMULERING

Die Witskrif oor die Ontwikkeling en Bevordering van Volhoubare Toerisme in die Wes -
Kaap bied die beleidsgrondslae en mededingingstrategie vir die Wes -Kaap om 'n 
toonaangewende wêreldtoerismebestemming te word.

Dit bied 'n raamwerk vir sinergie en leidinggewing vir die pogings van die verskillende 
rolspelers, in die openbare en die private sektor, in die toerismebedryf in die provinsie.

Die Witskrif is die produk van 'n uitgebreide oorlegplegingsproses van ope nbare 
deelname en 'n spesialisstudie wat in 1998 deur die Strategiese Bestuurspan (SBS) 
saam met die Wes-Kaapse Toerismeraad gedoen is. Die SBS is aangestel om die Wes -
Kaapse toerismestelsel te ondersoek en gepaste verbeterings aan te beveel. Die SBS 
se verslag meld 'n aantal kerngebiede wat aandag moet kry, waaronder die behoefte 
aan -

♦ institusionele herbelyning en sinergie in toerisme
♦ groter eienaarskap van en deelname aan toerisme deur voorheen verwaarloosde 

persone en gemeenskappe (ekonomiese bemagtiging)
♦ doeltreffende kommunikasiekanale
♦ beter befondsing vir toerismeontwikkeling en -bevordering
♦ 'n duidelike fokus op -

� die ontwikkeling van mensehulpbronne vir toerisme
� die handhawing van standaarde
� doeltreffende bemarking en promosie.

In Oktober 1999 is die Konsep Wes-Kaapse Toerismebeleidsraamwerk en Strategie 
(Groenskrif) gepubliseer. Die publiek is versoek om kommentaar te lewer, en meer as 
100 skriftelike voorleggings is ontvang. Voorts het 'n aantal bilaterale vergaderings 
plaasgevind tussen die Wes-Kaapse Provinsiale Regering en toerismebelanghebbendes 
van toerismebemarkingsorganisasies, sakeverenigings, instellings vir opleiding en 
onderwys, gasvryheidskorporasies, plaaslike regering en die burgerlike samelewing. Die 
verskillende insette wat ontvang is, het gelei tot wesenlike veranderings aan die 
voorstelle in die Groenskrif.

Op 9 Desember 1999 is die Wes -Kaapse Toerismekonferensie aangebied deur die 
destydse provinsiale Minister verantwoordelik vir toerisme, Hennie Bester. Dit het meer 
as 200 verteenwoordigers van die toerismebedryf in die Wes -Kaap byeengebring om 
kwessies te bespreek wat ná die publikasie van die Groenskrif geopper is.

In Januarie 2000 is een-tot-een-sessies met toerismebelanghebbendes gehou, wat 
daarop gemik was om uitstaande kwessies te verfyn en konsensus oor die institusionele 
reëlings te bereik. Daar is konsensus bereik oor verskeie kwessies rakende toerisme. 
Hierdie Witskrif bied nou 'n ooreengekome beleidsraamwerk en riglyne vir 
toerismeontwikkeling en -bevordering in die W es-Kaap.

Die Witskrif sit die volgende uiteen:

1. Die agtergrond vir die opstel van die beleid en strategie vir toerisme.
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2. Die grondslae vir die toerismebeleid vir die provinsie, die visie, doelwitte en 
oogmerke

3. Die voorgestelde strategiese raamwerk om die v isie en doelwitte van die beleid te 
verwesenlik.

4. Die voorgestelde institusionele en befondsingsreëlings om die implementering van 
hierdie strategie te steun.
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AFDELING A

1. WAAROM 'N TOERISMEBELEID?

1.1 Agtergrond

Die wêreldwye toerismemark word al hoe mededingender. Dit is die gevolg van 'n 
aantal faktore, waaronder 'n 'krimpende' aardbol as gevolg van beter 
lugvaarttegnologie en elektroniese inligtingstelsels, die toenemende bewustheid 
onder sake- en regeringsleiers van die ekonomiese betekenis van  reis en 
toerisme, en die koms van globalisering (die dramatiese toename in die afgelope 
paar jaar in die vloei van goedere, dienste, kapitaal en kennis oor nasionale 
grense heen).

Hierdie tendense bring mee dat toerismemaatskappye en -bestemmings al hoe 
meer gefokus en strategies raak in hulle benadering ten einde hulle 
mededingingsposisies te handhaaf en te verbeter. Die wêreldwye tendens is om 
weg te beweeg van breë, generiese bemarkingsveldtogte wat tradisionele 
produkte bevorder en massaverspreidingskanale gebruik, na gefokusde, 
ondervindinggebaseerde bemarking gemik op voorsiening in die behoeftes, 
begeertes en motivering van spesifieke marksegmente. Dié tendens is nodig ten 
einde die vraag na internasionale en binnelandse toerisme te stimuleer. Om in
die verwagte groter vraag te voorsien, sal gekoördineerde aanbodkantmaatreëls 
met toereikende hulpbronne nodig wees, soos die verskaffing van toereikende 
infrastruktuur en fasiliteite, vervoer, mensehulpbronontwikkeling, die vestiging en 
handhawing van standaarde en die skepping van 'n omgewing wat aantreklik vir 
investeerders is.

Terselfdertyd moet toerisme deel wees van 'n gebalanseerde geïntegreerde 
ontwikkelingsplan waarin die landbou, nywerheid en infrastruktuurontwikkeling, 
gesondheid, welsyn, onderwys en ander aktiwiteite steeds die nodige investering 
en aandag ontvang. Internasionale ondervinding toon dat ontwikkelende lande 
wat te veel afhanklik raak van toerisme (of enige ander bedryf), dit baie moeilik 
vind om veranderinge in die mark die hoof t e bied. Produktiewe hulpbronne wat 
in toerisme aangewend word, gaan verlore vir ander sektore. Om hierdie 
volgorde van prioriteite te regverdig, moet die voordele en geleenthede van 
toerisme tasbaar gevoel word, nie net deur die betreklik welgestelde en go ed 
opgevoede persone nie maar ook deur die arm en voorheen benadeelde mense. 
Volhoubaarheid is 'n wagwoord - elemente van die natuurlike en kulturele 
omgewing wat in die soeke na korttermynvoordeel vernietig word, sal verlore 
wees vir toekomstige geslagte.

Die vestiging van die nasionale openbaar -private vennootskap vir 
toerismebefondsing, die veranderinge aan nasionale toerismewetgewing en 
-befondsing en die aanstelling van 'n nuwe direksie vir Suid -Afrikaanse Toerisme 
is duidelike seine van 'n nasionale poging om Suid-Afrika se 
toerismemededingendheid te verbeter. As Suid-Afrika se voorste 
toerismebestemming is die Wes-Kaap voornemens om hom stewig te 



19

posisioneer in nasionale verband. 'n Goed gefundeerde mededingende 
toerismestrategie is die sleutel tot d ie verhoging van die Wes-Kaap se aandeel 
van Suid-Afrika se binnelandse en internasionale toerismemarkte.

1.2 Die behoefte aan 'n beleidsraamwerk en strategie vir toerisme

Toerisme in die Wes-Kaap en sy verwante komponente en aktiwiteite is tot 
dusver nie volgens 'n duidelike, kollektiewe beleid en strategie bestuur en 
ontwikkel nie. Die gevolg is dat die verskillende komponente van die bedryf 
grotendeels ongekoördineer en na binne gefokus is. Dit het gelei tot ad hoc en 
gefragmenteerde strategieë wat ons uiteenlopende toerismehulpbronne nie ten 
beste benut nie, wat die vermoë van die toerismesektor om broodnodige 
geleenthede vir ondernemerskap, werkgeleenthede en vaardigheidontwikkeling 
doeltreffend te verskaf, aan bande lê.

Hierdie dokument skets die be leid en strategiese rigting vir toerisme in die Wes -
Kaap. Dit dien as 'n raamwerk vir sinergie en om leiding te gee vir die pogings 
van die toerismebedryf in die provinsie.

Tans word bestuursaktiwiteite tipies op die kort termyn gefokus, en dit is reaktie f, 
gefragmenteer en ongekoördineer. Gevolglik word ontwikkelingsgeleenthede 
vermors. 'n Toegewyde beleid is dus nodig om die geïntegreerde bestuur van 
toerisme te bevorder ten einde die hulpbronne vir volhoubare toerismegroei te 
benut.

Kernrolspelers wat by die formulering van 'n strategie in aanmerking geneem 
moet word, sluit in die provinsiale regering, streekregering - die Raad van die 
Stad Kaapstad - en die verskillende distriksrade, plaaslike munisipaliteite, Suid -
Afrikaanse Toerisme, die Wes-Kaapse Toerismeraad, die private sektor 
(insluitende KMMO's), organisasies uit die burgerlike samelewing soos NRO's en 
GGO's, en voorheen benadeelde groepe soos swart mense, vroue en gestremde 
persone.

1.3 Die kernboodskappe van die beleid

Hierdie beleid beliggaam 'n verskuiwing in denke oor toerisme. Die beleid word 
aangedryf deur die uitdagings om ons samelewing en ekonomie in die Wes -Kaap 
te transformeer. Dit is noodsaaklik dat toerismeontwikkeling die Grondwet se 
verbintenis tot die verbetering van die lewens gehalte van alle burgers moet steun 
en terselfdertyd die natuurlike omgewing bewaar tot voordeel van huidige en 
komende geslagte.

Die beleid berus op die doelwitte van heropbou en ontwikkeling - om in basiese 
behoeftes te voorsien, om mensehulpbronne te o ntwikkel, om die ekonomie uit te 
bou en om die staat en die samelewing te demokratiseer.

Die toerismebeleid is ook ontwikkel in die konteks van die Wes -Kaapse regering 
se strategie vir ekonomiese groei en ontwikkeling (DESLT 2000), wat op die 
volgende beginsels berus:
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♦ Die Wes-Kaap as 'n voorste ontwikkelingstreek , een wat sy mense en 
ondernemings suksesvol toerus om kennis doeltreffend te verkry en toe te 
pas in 'n snel veranderende wêreld. Die klem val op 'n hoëgehalte primêre 
en sekondêre onderwysstelsel, die aanmoediging van sektorale 
opleidingsinstellings, en die vestiging van skakelings tussen die sakesektor 
en wêreldklas tersiêre onderwysinstellings.

♦ Die Wes-Kaap gekoppel met die wêreld , 'n na buite gerigte streek wat 
doeltreffend met die res van di e wêreld gekoppel is deur die opgradering van 
internasionale vervoerfasiliteite en die doeltreffende gebruik van 
inligtingstegnologie, om dit die aantreklikste plek vir investering te maak en 
dit as 'n wêreldberoemde beeld te vestig.

♦ Die Wes-Kaap as 'n sentrum vir ondernemers en innovasie  wat nuwe 
toetreders en nuwe ondernemings ondersteun en 'n sterk aandeel - en 
waagkapitaalsektor opbou.

♦ Die Kaap die Goeie Hoop vir almal  deur werkskepping te verbeter, die 
gehalte van basiese dienste te verhoog (byvoorbee ld gesondheidsorg en 
onderwys) vir die armste burgers, en die bevordering van die ontwikkeling 
van sektore wat meer laaggeskoolde arbeid kan absorbeer.

Om sy mededingingsposisie te vestig en te verstewig sal die Wes -Kaap in 
toenemende mate sy unieke verkoopseienskappe moet posisioneer binne die 
nasionale en wêreldomgewing. Dit is uiters belangrik dat 'n strategiese 
benadering in dié verband gevolg moet word en dat die provinsiale 
toerismebedryf sy pogings duidelik moet fokus op strategieë wat die 
winsgewendste, volhoubare opbrengste op sy investering sal fasiliteer. Alle 
strategieë moet die beleidsraamwerk aanvul en steun.

Die raamwerk bepleit die volgende klemverskuiwing:

♦ Dit skets die belangrikheid van die erkenning van die waarde van 
toerisme . Toerisme bied geweldige direkte en indirekte voordele aan die 
mense van die Wes-Kaap. Ons toerismehulpbronne sal vermors word tensy 
ons volhoubare omgewingspraktyke handhaaf, dit wil sê om ons toerisme so 
te bestuur dat ons die ingewikkelde, onderling verbonde aar d van die 
komponente van die bedryf erken en voorkom dat die komponente 
agteruitgaan en oorbenut word.

♦ Toerisme in die Wes-Kaap en die voordele daarvan is gekonsentreer in die 
hande van die min wat bo andere bevoorreg is onder apartheid. Hierdie 
beleid stel nou 'n mensgesentreerde benadering en beklemtoon die kragtige 
bydrae wat tot heropbou en ontwikkeling in die Wes -Kaap gelewer kan word 
deur volhoubare toerismeontwikkeling te fasiliteer . Volhoubaarheid het 
ekonomiese, institusionele, omgewings- en maatskaplike dimensies.

♦ Toerisme in die Wes-Kaap is tot dusver op 'n gefragmenteerde en 
ongekoördineerde wyse bestuur. Hierdie beleid bevorder 'n holistiese 
denkwyse deur gekoördineerde en geïntegreerde toerismebestuur te 
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bevorder onder die wye verskeidenheid rolspelers wie se aktiwiteite 'n 
uitwerking op toerisme het deur toerisme as 'n stelsel te bestuur .

♦ Die internasionale en plaaslike ervaring van toerismebestuur toon dat dit die 
doeltreffendste is wanneer die regering 'n samewerkende bestuurstyl
aanneem waarin verantwoordelikheid gedeel word tussen verskillende sfere 
van regering en 'n verskeidenheid ander belanghebbendes, waaronder die 
sakesektor en die burgerlike samelewing.

♦ Dit erken die behoefte aan 'n provinsiale visie  en provinsiale beginsels, 
doelwitte en oogmerke om toerismeontwikkelingspogings binne 'n breër 
nasionale aksie te lei. Dit is veral belangrik in die lig van die verskeidenheid 
van toerisme in die Wes-Kaap, die behoefte aan 'n vennootskap wat 
bemarking betref, en die veranderlikheid van plaaslike omstandighede wat 'n 
plaaslik relevante toerismeontwikkelingsreaksie noodsaak wat in 
ooreenstemming met hierdie beleid is.

♦ Hierdie beleid bevorder 'n bestuurstyl wat voorsiening maak vir leer deur 
ervaring . Dit stel voor dat 'n eerlike benaderin g aanvaar word om uit ons 
suksesse en mislukkings in toerismebestuur te leer. Slegs deur 'n 
ononderbroke siklus van monitering, hersiening en evaluering van die beleid 
en die implementeriong daarvan kan ons die deurlopende verbetering van 
ons pogings verseker.
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2. DIE WES-KAAPSE TOERISMETONEEL

2.1 Inleiding

Die stelsel van apartheid van voor 1994 het die bestek van die Wes -Kaapse 
toerismebedryf ernstig beperk en verskeie maatskaplike en ekonomiese 
wanbalanse veroorsaak. Baie internasionale toeriste wou  gedurende die 
apartheidsjare nie die land besoek nie. Voorheen benadeelde groepe is nie die 
geleentheid gebied om vryelik aan dié sektor deel te neem nie.

Hierdie situasie het gelei tot 'n aantal beperkings op toerisme soos in die 
nasionale witskrif oor toerisme uiteengesit. Dit sluit in 'n toerismebedryf met te 
min hulpbronne en fondse, 'n miopiese private sektor, beperkte betrokkenheid 
van plaaslike gemeenskappe en voorheen verwaarloosde groepe by toerisme, 
ontoereikende opleiding, onderwys en bewustheid, swak omgewingsbestuur, 
swak diens, 'n gebrek aan toerisme -infrastruktuur (veral in landelike gebiede), 'n 
landvervoerstelsel wat nie op toeriste ingestel is nie, 'n gebrek aan geskikte 
institusionele strukture in alle sfere van regering om toerisme te o ntwikkel, te 
handhaaf en te bevorder, en hoë vlakke van misdaad en geweld teenoor 
besoekers (DOT 1996:5).

Hoewel die Wes-Kaap oor die jare bevoorreg was om aan die voorpunt van 
toerismegroei te wees, is baie van die beperkings wat op nasionale vlak 
geïdentifiseer is, ook op die provinsie van toepassing. Die volgende inligting gee 
'n aanduiding van die toerismesituasie in die provinsie.

2.2 Toerismeprestasie

Suid-Afrikaanse toerisme het oor die afgelope vyf jaar aansienlik toegeneem. 
Daar moet beklemtoon word dat die beskikbare statistieke 'n riglyn is en nie 
absoluut is nie.

2.2.1 Oorkoepelende toerismebydrae

Op nasionale vlak dra toerisme ongeveer 8,2 persent tot die BBP by (WRTR 
1998). Na raming dra dit regstreeks en onregstreeks altesaam R53,2 miljar d tot 
die Suid-Afrikaanse ekonomie by en bied die sektor werk aan 7 persent van die 
land se werkmag (GTKF 2000). Bloom (1998) raam toerisme se bydrae tot die 
provinsiale BBP op nagenoeg 13 persent. Hierdie syfers toon duidelik die uiters 
belangrike en beduidende bydrae van toerisme tot die ekonomie van die Wes -
Kaap en van die land.

2.2.2 Oorsese toerismemark

Die Wes-Kaap lok die meeste oorsese toeristenagte. Die volgende syfers toon 
egter dat daar 'n duidelike seisoenale patroon is en dat die Wes -Kaapse 
markaandeel gedurende die winterseisoen aansienlik krimp.

Totale oorsese toeristeaankomste in SA (1999) 1,5 miljoen
Totale jaarlikse bednagte aan oorsese toeriste verkoop 24,5 miljoen
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(1999)
Oorsese toeriste wat die Wes-Kaap besoek (1999) Ongeveer 790 000
Aantal jaarlikse bednagte in die Wes -Kaap (1999) Ongeveer 8,5 miljoen
Totale jaarlikse oorsese toeristebesteding in die Wes -
Kaap (1998)

Ongeveer R9,7 miljard

Somer Winter

% oorsese toeriste wat die Wes -Kaap besoek 59% 50%

Wes-Kaap se % van to tale oorsese besoekernagte 40% 26%

Aantal Wes-Kaapse aantreklikhede onder boonste 15 
SA aantreklikhede

9 7

Bron: Suid-Afrikaanse Toerisme en Statistieke SA

2.2.3 Binnelandse toerismemark

Die volgende syfers toon dat binnelandse toerisme die ruggraat  van die Wes-
Kaapse toerismebedryf bly en dat binnelandse toerismebesteding aansienlik 
groter as internasionale besteding is.

Aantal jaarlikse binnelandse toeristereise na die Wes -Kaap 
(1999)

4,7 miljoen

Totale gemiddelde besteding per reis (1999) R3 580
Totale jaarlikse binnelandse toerismebesteding (1999) R8,2 miljard

Bron: Wes-Kaapse Toerismeraad se Binnelandse Markopname, 1999

2.3 Sterk punte en geleenthede

2.3.1 Sterk punte

Van die vergelykende voordele wat daartoe gelei het dat die Wes -Kaap die 
voorste Suid-Afrikaanse toerismebestemming geword het, is soos volg:

♦ Die verskeidenheid toerismemagnete of 'ikone' wat 'n sterk beeld vir die 
Wes-Kaap verskaf, waaronder Tafelberg, Robbeneiland, Kirstenbosch, die 
Kangogrotte, Namakwaland se blomme, walv isse, wyn, gebeurtenisse soos 
die Twee Oseane-maraton, die Argus-fietstoer, die Klein Karoo Nasionale 
Kunstefees en dies meer

♦ Die ongelooflike omgewingsverskeidenheid van berge, oseane, landskappe, 
plantegroei en dierelewe

♦ Die ryk sosiokulturele erfenis wat aan die provinsie 'n unieke kombinasie van 
kulturele ervarings bied, gevorm deur sy Afrika -wortels en Europese en 
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Asiatiese invloede en skakelings

♦ Die kombinasie van die metropolitaanse Kaapstad as 'n goed ontwikkelde 
wêreldpoort en die talle onverkende, yler bevolkte gebiede in die hinterland 
wat ryk toerisme-ervarings bied

♦ Goed ontwikkelde en goed versorgde openbare infrastruktuur, wat reis 
vergemaklik

♦ 'n Gesofistikeerde en volwasse toerismesakesektor

♦ Die 'gees' van die Kaap, naamlik sy beeld as ' n gebied van ontspanning, 
vermaak en buitelugaktiwiteit.

Daar is egter geen rede vir selfingenomenheid nie. Ongeag hoe ryklik bedeel 
Suid-Afrika en die Wes-Kaap is, het die mededingingsvoordeel van 
toerismebestemmings dwarsoor die wêreld al hoe meer te doen met 
mensgemaakte faktore soos wetenskap, tegnologie, inligting en innovasie as met 
natuurlike bates (DOT 1996:1). Om 'n mededingingsvoordeel in 'n globaliserende 
wêreld te handhaaf, vereis deurlopende investering in bemarking asook die 
verskaffing van die nodige steun om die bedryf gesond en lewenskragtig te hou.

2.3.2 Geleenthede

Toerisme bied 'n groot aantal geleenthede. Toerisme -

♦ is die wêreld se grootste skepper van werkgeleenthede, is arbeidsintensief 
en kan onmiddellik werkgeleenthede genereer namate hy groei

♦ gebruik 'n veelvoud van vaardighede en bied opleidingsgeleenthede

♦ skep aansienlike ondernemersgeleenthede, veral vir KMMO's

♦ kan ontwikkeling na onderontwikkelde en landelike gebiede bring mits dit 
behoorlik bestuur word

♦ kan vir die omgewing voordelig wees as dit reg bestuur word

♦ kan kruiskulturele verhoudinge bou en is 'n uiters belangrike vredeskrag

♦ is 'n finale produk wat ten volle in die Wes -Kaap geskep word met lae vlakke 
van ekonomiese lekkasie

♦ het 'n hoë vermenigvuldigereffek dwarsdeur die ekonomie

♦ verskaf talle skakelings met ander sektore van die ekonomie soos die 
landbou, kleinhandel en finansiële dienste

♦ is dikwels die katalisator wat handel en investering na die provinsie lok.
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Al hierdie faktore beklemtoon dit dat die reg ering die leiding moet neem om die 
toerismepotensiaal van die Wes-Kaap te benut in vennootskap met die private 
sektor en ander belanghebbendes. Terselfdertyd dien hierdie lys geleenthede as 
'n gids vir die kwessies wat gebalanseer moet word binne 'n raamwe rk vir die 
volhoubare ontwikkeling en bevordering van toerisme. Byvoorbeeld, die skepping 
van werkgeleenthede is 'n wenslike uitkoms, maar as die skepping van hierdie 
werkgeleenthede tot onaanvaarbare veranderinge in die omgewing lei, sal die 
voordeel van korte duur wees.

Daar bestaan 'n duidelike behoefte vir die Wes -Kaap om sy toerismebates uit te 
bou, te beskerm en te bevorder en om onderbenutte geleenthede te benut. Dit 
sluit die volgende in:

♦ Ontginning van die talle geleenthede vir opkomende gemeensk appe, 
insluitende:

� Die bedryf van toerisme-infrastruktuur soos bed-en-ontbyt-plekke, 
landbou- en landelike toerisme, plaasverblyfplekke, gastehuise, 
tavernes, kroeë, restaurants, vervoerdienste, aantreklikhede (soos 
townshipervarings, plattelandse gasvryheid, historiese/kulturele 
aantreklikhede en museums), vermaak (musiek, dans, storievertelling), 
paadjies (voetslaan, 4x4, perdry) en talle ander

� Die verskaffing van dienste aan die bedryf: toeroperateurs, 
pendeldienste, reisagentskappe, toergidse, bemarkingsdienste, 
plekbesprekingsdienste, baba-oppassers, opleiding en dies meer

� Optrede as verskaffers aan die bedryf: handwerk, binneversiering 
(matte, muurbehangsels, meubels), wasserydienste, konstruksie, 
verskaffing van boumateriaal, instandhouding van aan lêe en 
toerusting, vervoerdienste, omgewingsdienste (tuinwerk, 
bosopruiming), agritoerismedienste (groente, kruie, melk, natuurlike 
medisyne), spyseniersdienste en dies meer.

♦ Vestiging van die Wes -Kaap as 'n wêreldbestemming vir vergaderings, 
aansporings,  konvensies en gebeurtenisse (VAKG).  Die VAKG-bedryf 
het die afgelope 15 tot 20 jaar groot internasionale groei ondervind. Hoewel 
die Wes-Kaap 'n gesogte bestemming vir korporatiewe en groepreise is, kon 
die provinsie tot onlangs nie op hierdie geleentheid  reageer nie. Die opening 
van die wêreldklas konvensiesentrum in 2003 en die vestiging van 'n 
professionele konvensieburo behoort Kaapstad se huidige posisie as die 
28ste gewildste wêreldkonvensiesentrum beduidend te verbeter.

♦ Uitbreiding en bevordering v an ons kulturele bates en ondervindings . 
Dit kan betrekking hê op die ontwikkeling van historiese gebiede, 
gemeenskappe en gebeurtenisse asook die 'lewende' kultuur van die 
provinsie. Voorbeelde sluit in plattelandse lewenstyle en gasvryheid, 
paleontologie (byvoorbeeld fossielterreine), godsdienstige verskeidenheid, 
struggle-geskiedenis, townshiplewe, kookkuns, kuns, musiek, taal en Kaapse 
geskiedenis. Die ryk 'siel' van die Wes -Kaap moet verpak en bevorder word.
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♦ Verbetering van ons vermaaklikheidsgeleenth ede. Toerisme is 'n 
vermaaklikheidsondervinding. Hoewel verskeie vermaaklikheidsfasiliteite die 
afgelope paar jaar ontwikkel is, kan daar nog baie gedoen word om hierdie 
gebied verder te ontwikkel deur die ontwikkeling van die naglewe, feeste, 
erfenisterreine, temaparke en opgevoerde gebeurtenisse aan te moedig.

♦ Benutting van ons potensiaal as 'n voorste omgewings - en 
buitelewebestemming . Die Wes-Kaap is reeds goed gevestig as 
omgewings- en buiteleweparadys. Hierdie beeld kan verder uitgebou word 
deur voordeel te trek uit die wêreldwye neiging na niservarings (avontuurreis, 
sporttoerisme, voetslaan, omgewingsbelangs soos voëlkyk, sterrekyk en dies 
meer) en omgewingsbewustheid en -waardering (volhoubare praktyke en 
beplanning).

♦ Ontwikkeling van ons bewaring sbates tot voordeel van toerisme . Die 
geleentheid wat deur die groot aantal provinsiale en nasionale parke in die 
Wes-Kaap gebied word, is nog nie ten volle ontwikkel nie. Hierdie parke bied 
groot geleenthede vir die uitbreiding van ons toerismeaantreklikh ede in 
plattelandse gebiede. Die invoering van grootwildsoorte op private en 
openbare bewaringsgrond en die verdere proklamering van bewareas bied 
baie ruimte vir die beduidende uitbreiding van ons toerismehulpbronbasis. 
Ons unieke fynbosblommeryk (een van net sewe in die wêreld, en die een 
met die grootste verskeidenheid ter wêreld) het 'n geweldige 
toerismepotensiaal benewens sy groot bioverskeidenheidswaarde.

Om hierdie geleenthede te benut, sal die toegewyde investering van tyd en 
hulpbronne op provinsiale, metropolitaanse, distriks- en plaaslike vlak nodig 
wees. Daar moet meganismes geskep word om samewerkende bestuur en 
ontwikkeling te verbeter. Investering deur die openbare sektor moet op die 
verskaffing van die nodige infrastruktuur en steun vir toe risme gerig word. 
Terselfdertyd moet 'n bemagtigende wetgewende en beleidsomgewing geskep 
word vir investering deur die private sektor.

2.4 Beperkings en bedreigings

Volgens alle aanduidings is die toerismeoplewing van na 1994 besig om te kwyn 
en neem mededinging toe. Soos met alle produkte het toerismebestemmings 'n 
produklewensiklus en is deurlopende innovasie en verbetering nodig ten einde 'n 
mededingingsvoordeel te behou. Voorts is daar al dikwels bewys dat 
toerismegroei afhanklik is van die steun van  ander sektore en die breë 
gemeenskap. In dié verband moet daar nog baie gedoen word om toerisme aan 
die voorpunt van ekonomiese ontwikkeling te plaas. Die volgende is van die 
belangrikste bedreigings en beperkings wat die Wes -Kaapse bedryf in die gesig 
staar:

♦ Toerismesekuriteitsprobleme . Die persepsie in die mark dat Suid -Afrika 'n 
onveilige toerismebestemming is, is ongetwyfeld die belangrikste bedreiging 
vir die bedryf oor die kort tot medium termyn.
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♦ Beperkte betrokkenheid van voorheen verwaarloosde ge meenskappe . 
Beleid van die verlede het sommige dele van die land verwaarloos (in die 
besonder die hinterland en townships) en die betrokkenheid van sekere 
bevolkingsgroepe by die bedryf beperk. Verskeie faktore beperk die 
betrokkenheid en groei van plaaslike gemeenskappe en voorheen 
benadeelde ondernemers in die toerismebedryf. Dit sluit die volgende in:

� Gebrek aan inligting en bewustheid van toerisme as gevolg van 'n 
gebrek aan sinvolle blootstelling aan die bedryf. Dit sluit in die 
persepsie dat toerisme hoofsaaklik vir die boonste en middelklas 
bedoel is en dat dit nie binne bereik van die voorheen benadeeldes is 
nie. Daar bestaan ook agterdog en wantroue omdat mense met geweld 
verskuif is sodat hulle grond as bewaringsgebiede geproklameer kon 
word.

� Beperkte opleidingsgeleenthede vir voorheen benadeelde groepe en 
ondernemers, wat sinvolle deelname aan toerisme in daardie kringe in 
effek beperk

� Gebrek aan betrokkenheid by besluitneming en by die ontwikkeling en 
bevordering van toerisme

� Beperkte toegang tot finansiering om voordeel te trek uit die 
ondernemersgeleenthede wat die sektor bied of om self die voordele 
van toerisme te geniet

� Swak toegang tot die mark as gevolg van die taamlik rigiede 
toerismeverspreidingskanale en die feit dat toeriste swak in gelig is oor 
alternatiewe vir hoofstroomtoerisaktiwiteite. Hulle besoek dus steeds 
net die konvensionele aantreklikhede.

� Negatiewe houdings in sommige dele van die gevestigde 
toerismebedryf teenoor gemeenskapstoerismeprodukte, wat soms as 
minderwaardig beskou word.

♦ Ontoereikende hulpbronne en fondse . Uit die beperkte begrotings wat aan 
toerisme beskikbaar gestel word, blyk dit dat die ware rykdomskeppende 
potensiaal van die sektor nog nie ten volle deur besluitnemers verstaan word 
nie.

♦ Institusionele fra gmentasie . Die verskillende toerismeorganisasies in die 
provinsie funksioneer nog nie binne 'n ooreengekome strategiese raamwerk 
nie. Die gevolg daarvan is dat 'n gekonsolideerde beeld nog nie gevestig kon 
word nie en dat hulpbronne verwater word.

♦ Skadeli ke mededinging  kom dikwels voor tussen provinsies, tussen 
stedelike en landelike gebiede, tussen metropolitaanse en plaaslike rade, 
tussen dorpe en distrikte en selfs in dorpe (tussen die middedorp en die 
townships).
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♦ Beperkte samewerking en vennootskappe tussen die private en die 
openbare sektor . Die private en die openbare sektor in die provinsie het 
nog nie werklik kragte saamgesnoer om 'n kollektiewe visie vir die 
bevordering van toerisme in die provinsie daar te stel nie.

♦ Stereotiepe generiese beelde . Die Kaapse ikone (byvoorbeeld Tafelberg, 
natuurskone roetes, Kirstenbosch, wyn en dies meer) word al jare lank 
voorgehou as die enigste inhoud van die Wes -Kaapse toerismeproduk. 
Kultuur, avontuur en maatskaplike gasvryheid speel nog nie 'n groot genoeg 
rol in promosiemateriaal en pogings om 'n beeld te vestig nie.

♦ Kaapstad is nie goed geplaas as 'n groot wêreldbestemming nie  in 
mededinging met byvoorbeeld Londen, Sydney, Hongkong of Miami. Die 
gebrek aan wêreldklas sport- en konvensiefasiliteite en die pe rsepsie 
rakende misdaad lê sy mededingendheid erg aan bande.

♦ 'n Seisoenale mark en vermeende gure winterklimaat . Daar bestaan 'n 
behoefte om spesiale aantreklikhede van die winterseisoen te bevorder met 
betrekking tot kos en wyn, romantiese geleenthede, k uns en musiek en 
verskeie buiteleweondervindings in die hinterland.

♦ Wanbalanse in die ontwikkeling van die Kaapse Metropool en die 
hinterland . Kaapstad is verantwoordelik vir 75 persent van die provinsie se 
toerisme, maar die hinterland het 'n groot behoe fte aan werkskepping en 
bied ook van die opwindendste nuwe produkgeleenthede. Landelike gebiede 
ondervind 'n gebrek aan blootstelling en ervaring vir toerisme.

♦ Diensgehalte en prysbeperkings . Hoewel die Wes-Kaap oor die algemeen 
diensbewus is, toon diensvlakke in die bedryf soms die gebrek aan 'n ware 
dienskultuur. Daar is ook nie 'n inleidende standaard vir toetrede tot die 
bedryf nie. Voorts bestaan daar besorgdheid oor te hoë pryse en dalende 
waarde vir geld.

♦ Ontoereikende omgewingsbestuur . Omgewingsonsensitiewe ontwikkeling 
langs die kus en stedelike spreiding in die binneland skend die landskap. 
Toerismebelange is nog nie doeltreffend by beplanningsprosesse 
geïntegreer nie. Rommelstrooiery en rookmis word nie toereikend bestuur 
nie.

♦ Infrastruktuurbep erkings . Toerismespesifieke infrastruktuur soos 
parkering, ablusiefasiliteite, openbare vervoer, besoekersinligting, 
vermaaklikheid en belandskapping by plaaslike aantreklikhede is 
ontoereikend. Gepaste padtekens is nodig, veral in landelike gebiede waar 
aantreklikhede en toeristegebiede op reisroetes geleë is.

♦ Lugreisbeperkings . Volgens onlangse aanduidings is die vlugkapasiteit na 
Suid-Afrika van Europa ontoereikend gedurende piekseisoentydperke, en dit 
het ook 'n negatiewe uitwerking op die vloei van to eriste na die Wes-Kaap. In 
die besonder is daar te min direkte vlugte na Kaapstad van 'n verskeidenheid 
stede in ons bronmarkte (veral van Europa en die nuwe markte in Noord -
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Amerika en Asië).

♦ Toerismeontwikkeling kan hulpbronne van die behoeftiges wegneem . 
Byvoorbeeld, grond wat vir toerisme gebruik word, neem grond weg vir ander 
produktiewe gebruike soos landbou. Grondwaardes kan deur 
toerismeontwikkeling op so 'n wyse geraak word dat plaaslike inwoners uit 
die mark geprys word. Geld wat aan die verskaffi ng van infrastruktuur vir 
toerismeprojekte bestee word, beteken minder geld beskikbaar om 
infrastruktuur aan plaaslike inwoners te verskaf. Fasiliteite kan gebou word 
om in die behoeftes van soveel as moontlik toeriste in die besigste tyd van 
die jaar te voorsien, maar staan die res van die jaar leeg.

'n Pakket van finansiële en ander maatreëls sal gekry moet word om die 
beperkinge waarmee toerisme te doen kry, die hoof te bied. Steun vir KMMO's en 
ekonomiese bemagtiging is reeds 'n gevestigde prioriteit e n moet versterk word. 
Institusionele reëlings sal getref moet word om samewerking en samehang te 
verbeter, vennootskap te bevorder, inligtingstelsels te integreer, probleme te 
oorkom en die vraag na toerisme te stimuleer. Nuwe produkte en reisplanne sal 
ontwikkel moet word om aan toeriste blootstelling te gee aan dele van die 
provinsie buite groter Kaapstad. Ernstige aandag sal aan goeie 
omgewingsbestuur gegee moet word ten einde die toerismebates van die Wes -
Kaap oor die lang termyn te bewaar.

2.5 MIV/VIGS

Ofskoon die Wes-Kaap laer koerse van MIV-besmetting as sekere ander 
provinsies het, sal die siekte nogtans 'n katastrofiese uitwerking hê op toerisme 
(en elke ander bedryf) in die provinsie. MIV/VIGS word deur sommige bestempel 
as die enigste belangrike ontwikkelingskwessie in Suid-Afrika. Alle ander 
probleme is sekondêr as gevolg van die kruissektorale impak van die siekte. 
Selfs al sou daar nie meer mense besmet raak nie, sal hierdie pandemie die land 
nog jare lank raak omdat die impak regstreeks en on regstreeks deur verskeie 
geslagte mense gevoel sal word:

♦ 'n Geraamde 4,2 miljoen Suid-Afrikaners is MIV-positief. MIV/VIGS raak die 
ekonomies aktiewe bevolking die ergste - die groep wat die vaardighede het, 
die werk doen, die belasting betaal, die kinder s groot maak, in verkiesings 
stem en die leierskap bied. Tensy behandeling beskikbaar gestel word, sal 
hierdie mense se gesondheid al hoe swakker word en sal feitlik almal 
voortydig te sterwe kom. Baie van hierdie mense sal regstreeks of 
onregstreeks in die toerismesektor werk.

♦ Produktiwiteit sal na verwagting teen 2010 met 2,5% afneem. Dit kan 'n 
negatiewe uitwerking op diensvlakke hê.

♦ Teen 2015 sal arbeidsvoorsiening 27 persent laer wees. 'n Abeidstekort kan 
die ontwikkeling van die toerismebedryf aan b ande lê.

♦ Landswyd sal die aantal weeskinders as gevolg van VIGS teen 2010 digby 
twee miljoen wees. Die staat bekik tans oor die vermoë om institusionele 
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sorg vir net ongeveer 50 000 kinders te bied, en na raming is daar reeds 10 
000 straatkinders. Die aantal straatkinders sal dramaties toeneem, en baie 
van hulle sal hulle tot misdaad wend om te oorleef, wat die reeds swak 
sekuriteitsituasie sal vererger. Ander sal hulle tot prostitusie wend, en baie 
van hulle sal moontlik draers van MIV -besmetting word.

2.6 Ekonomiese bemagtingsvereistes

♦ Ekonomiese bemagtiging word omskryf as 'n geïntegreerde en 
samehangende sosio-ekonomiese proses geleë binne die konteks van 
nasionale transformasie, gemik op die herstel van die wanbalanse van die 
verlede deur te poog om eienaarskap, bestuur en beheer van Suid -Afrika se 
finansiële en ekonomiese hulpbronne wesenlik en billik na die meerderheid 
oor te dra, om breër en sinvolle deelname aan die ekonomie deur swart 
mense te verseker (KSEB 2000a). Bemagtigingsprosesse sluit in 
werkskepping, landelike ontwikkeling, verligting van armoede, spesifieke 
maatreëls om swart vroue te bemagtig, vaardigheidsoordrag en 
bestuursontwikkeling, onderwys, sinvolle eienaarskap en toegang tot 
finansiering om ondernemings te bedryf (KSEB 2000a). D ie aanbevelings 
van die Kommissie vir Swart Ekonomiese Bemagtiging aan die President in 
dié verband sal waarskynlik van groot belang vir toerisme wees.

2.7 Gevolgtrekking

Hierdie afdeling skets die agtergrond en redes vir die ontwikkeling van 'n Wes -
Kaapse toerismebeleid. Dit definieer die sterk punte van die bedryf in die 
provinsie, sommige van die beperkings waaronder die bedryf funksioneer en die 
geleenthede vir ontwikkeling.

Die volgende afdeling skets die toerismebeleid, die visie vir toerisme in di e 
provinsie, en aspirasies en beginsels wat toerisme in die Wes -Kaap moet lei.
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AFDELING B

3. DIE TOERISMEBELEID

Die kern van hierdie beleidsdokument word in die visie hieronder opgesom. Die 
beginsels, doelwitte en oogmerke daarvan is die grondslag vi r die verwesenliking 
van die oogmerk van langtermyn volhoubare toerismegroei in die Wes -Kaap. 

3.1 Ons visie

Die toerismebedryf strewe daarna om die volgende visie te verwesenlik:

Teen die jaar 2010 is die Wes -Kaap beroemd as 
'n voorste wêreldtoerisme gebied.

Ons sal weet dat ons hierdie visie verwesenlik het wanneer -

♦ besoekers van Suid-Afrika en dwarsoor die wêreld na die provinsie stroom en 
toerisme groei teen koerse heelwat hoër as die nasionale en internasionale 
gemiddeldes.

♦ die provinsie met trots aan besoekers 'n unieke Kaapsgegeurde kombinasie van 
natuur, kultuur, vermaak en topklas konvensiefasiliteite bied in 'n veilige, goed 
versorgde en gasvrye omgewing.

♦ 'n netwerk van opwindende toerismeaantreklikhede in die metropolitaanse gebied en 
die hinterland die aantreklikheid van die wêreldberoemde Kaapstadse beeld en ikone 
kombineer met 'n verskeidenheid van innoverende reiservarings.

♦ toerismefasiliteite en -dienste van die hoogste gehalte is en van die beste waarde vir 
geld ter wêreld bied.

♦ toerisme beskou word as 'n prioriteitsektor in die provinsiale ekonomiese strategie en 
deur die breë gemeenskap gesteun en waardeer word.

♦ toerisme die meeste nuwe werkgeleenthede verskaf en groter getalle regstreeks en 
onregstreeks deel in die voordele wat uit die bedryf voortspruit.

♦ toerisme die beweging van mense binne die provinsie tussen stedelike en landelike 
gebiede en van plek tot plek bevorder en aanmoedig.

Die visie bied 'n duidelike verklaring van voorneme vir die beleid. Dit behels die 
provinsie se voorneme om sy posisie as die sterkste toerismestreek in Afrika te 
verstewig, om die werkskeppingselement van toerisme 'n werklikheid te laat word 
en om te sorg dat toerisme gesteun word deur en tot voordeel strek van die hele 
bevolking van die Wes-Kaap.
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3.2 Groeiteikens vir 2010

Beskikbare toerismestatistieke konsentreer op kwantitatiewe maatreëls soos die 
aantal toeristeaankomste en toeristebesteding. Die huidige groei in die aantal 
toeriste is 16 persent per jaar. Ons verwag dat hierdie koers sal  afneem namate 
die aantal toeriste toeneem. Die geraamde groei in die aantal internasionale 
toeriste sal na verwagting 14 persent wees in die tydperk 1998 -2001, 12 persent 
in die tydperk 2002-2005 en 8 persent in die tydperk 2006 -2010. Die aantal 
binnelandse toeriste sal na verwagting teen 3 -4 persent per jaar groei, gegrond 
op die veronderstelling dat toerisme in ooreenstemming met die verwagte 
ekonomiese groeikoers sal groei.

Ons teikens is om -

♦ die getal oorsese toeriste wat die Wes -Kaap besoek, van ongeveer 790 000 
in 1999 tot 4 miljoen per jaar teen 2010 te laat styg

♦ besteding deur oorsese toeriste in die Provinsie van R9,7 biljoen tot R30 
biljoen per jaar teen 2010 te laat styg (1999 -pryse)

♦ die jaarlikse aandeel van die oorsese toeristenagte wat di e Wes-Kaap kry, 
teen 2010 van 40% tot 48% in die somer en van 26% tot 40% in die winter te 
laat styg

♦ die getal binnelandse toerismereise van 2,3 miljoen per jaar tot nagenoeg 
4,7 miljoen te laat styg

♦ die jaarlikse besteding deur binnelandse toeriste in d ie Provinsie van R8,2 
biljoen tot R14 biljoen te laat styg (1999 -pryse).

Verskeie van die teikens implisiet in ons visie is meer kwalitatief en subjektief as 
wat deur bostaande statistieke gemeet word. Desondanks moet ons ons 
vordering met die bereiking daarvan kan moniteer sodat ons ons prestasie 
deurlopend kan verbeter. 'n Monitering- en evalueringstelsel gegrond op 
spesifieke, meetbare aanwysers sal ingestel moet word om onder ander die 
volgende te meet:

♦ Hoe veilig en hoe welkom toeriste in die Wes -Kaap voel

♦ Hoe toeriste diensgehalte, waarde vir geld en die gehalte van die omgewing 
belewe

♦ Hoe doeltreffend en doelmatig probleme hanteer word

♦ Hoe bewus toeriste is van die verskeidenheid opwindende 
toerismeaantreklikhede in die metropolitaanse gebied en die hinterland
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♦ Hoe suksesvol die verskeidenheid dinge wat toeriste kan sien en doen, 
uitgebrei word, veral in landelike gebiede en voorheen benadeelde gebiede

♦ Die beskikbaarheid van infrastruktuur en fasiliteite om toerisme te steun

♦ Die mate waarin toerisme by geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning in 
aanmerking geneem word

♦ Die bydrae wat toerisme in die provinsiale ekonomiese strategie lewer en die 
mate waarin dit deur die breë gemeenskap gesteun en waardeer word

♦ Hoe suksesvol toerisme werkgeleenthede skep en nuwe geleenthede 
oopstel vir die mense van die provinsie, veral dié in benadeelde en landelike 
gebiede en dié teen wie daar onbillik gediskrimineer word.

3.3 Fundamentele beginsels

Toerisme moet markgedrewe wees en die behoeftes, vereistes en rei spatrone 
van verbruikers moet die ontwikkeling van die bedryf bepaal. Terselfdertyd moet 
'n verantwoordelike en volhoubare ontwikkelingsfilosofie gevolg word, gegrond 
op die beginsels van maatskaplike billikheid, omgewingsintegriteit, ekonomiese 
bemagtiging, samewerking en vennootskap, en volhoubaarheid.

3.3.1 Maatskaplike billikheid

♦ Toerisme moet die breë bevolking bevoordeel.

♦ Alles moontlik moet gedoen word om die deelname van vroue, gestremdes, 
die jeug en verwaarloosde of benadeelde groepe aan te moe dig en hulle te 
bevoordeel.

♦ Die volle spektrum van kulture inherent in die provinsie moet in 
toerismepromosies weerspieël word.

♦ Die potensieel negatiewe maatskaplike invloed van toerisme moet tot die 
minimum beperk word.

3.3.2 Omgewingsintegriteit

♦ Die omgewing moet erken word as die hoeksteen van die Wes -Kaapse 
toerismebedryf, en omgewingsbates moet konstruktief ontwikkel word tot 
voordeel van toerisme.

♦ Die omgewingsinvloed van alle toerismeontwikkelingsplanne moet deeglik 
oorweeg word. Geskikte toerismestrategieë moet op bepaalde plekke gevolg 
word. Byvoorbeeld, massatoerisme is geskik in 'n ontwikkelde stedelike 
gebied omdat die omgewing gebou is om swaar gebruik te kan hanteer. In 'n 
landelike gebied is vorms van toerisme met 'n lae impak, soos ekoto erisme, 
geskikter.
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♦ Alle industriële, kommersiële, residensiële en landbouontwikkelingsvoorstelle 
moet ag slaan op die potensiële impak op en botsings met die potensiaal vir 
toerismegroei. Terselfdertyd moet toerismeoorwegings nie noodwendig 
voorrang bo ander oorwegings geniet nie.

♦ Ruimtelike ontwikkelingsplanne en bewaringspogings moet die 
toerismepotensiaal van die betrokke gebiede in aanmerking neem. Unieke 
eienskappe moet so ver moontlik bewaar word en nuwe projekte moet 
plaasvind op grond met 'n laer intrinsieke waarde.

♦ Visuele, klank-, water- en lugbesoedeling moet beperk word en die gevolge 
van hierdie gevare vir toeriste en die plaaslike bevolking moet erken word.

3.3.3 Ekonomiese bemagtiging

♦ Die bedryf moet so ver moontlik vry van onnodige regul ering wees. 
Regulering moet gemik wees op die geskikte kanalisering van ekonomiese 
groei, die beskerming van mense en die omgewing teen misbruik, en die 
beskerming van toeriste teen onaanvaarbare praktyke en swak gesondheids -
en veiligheidstandaarde.

♦ Aangesien toerisme baie terugwaartse en voorwaartse skakelings met ander 
sektore van die ekonomie het, moet deelname aan besluitneming verbreed 
word om belanghebbendes in ander sektore van die ekonomie in te sluit.

♦ Opkomende ondernemers, in die besonder KMMO' s, moet aangemoedig 
word en bygestaan word om aan die bedryf deel te neem.

♦ Spesiale pogings moet aangewend word om deelname aan en eienaarskap 
van toerisme beduidend te fasiliteer onder voorheen benadeelde 
ondernemers.

3.3.4 Samewerking en vennootskap

Die ontwikkeling en groei van die bedryf sal berus op samewerking en 
vennootskappe tussen die staat, die private sektor, die arbeidsmag en die breë 
bevolking. Hoewel die ontwikkeling en bevordering van toerisme kollektief beplan 
en uitgevoer moet word, is d ie primêre rolle en verantwoordelikhede van hierdie 
partye soos volg:

♦ Die regering moet leiding gee aan toerisme deur die maatskaplike, 
ekonomiese en omgewingskundige beleidsraamwerk, openbare 
infrastruktuur, vaardigheidsopleiding, 'n generiese beeld en ' n veilige, goed 
versorgde en volhoubare omgewing te verskaf wat bevorderlik vir 
toerismegroei is.

♦ Die private sektor moet die raamwerk benut deur in toerisme te investeer en 
mee te ding om 'n groeiende deel van die toerismemark, met groter winste.
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♦ 'n Gemotiveerde, geskoolde, toereikend besoldigde, beskermde en 
produktiewe arbeidsmag moet konsekwente hoëgehalte-diensvlakke lewer 
wat met die beste ter wêreld vergelyk kan word.

♦ Die breë gemeenskap moet aangemoedig word om toeriste op 'n gasvrye 
wyse te ontvang en moet bygestaan word om 'n waghondrol te speel met 
betrekking tot hulle toerismehulpbronne.

3.3.5 Volhoubaarheid

♦ Om toerismeontwikkeling ekonomies volhoubaar te maak, moet dit 
geleenthede diversifiseer, werkgeleenthede verskaf en toegang tot 
produksiehulpbronne fasiliteer.

♦ Om toerisme institusioneel volhoubaar te maak, moet dit 'n skeppende 
vennootskap tussen die regering, die burgerlike samelewing en die private 
sektor behels.

♦ Om toerisme omgewingskundig volhoubaar te maak, moet die behoefte om 
waardevolle dinge te beskerm en te bewaar, gebalanseer word met die 
behoefte om toegang te fasiliteer op 'n vlak in ooreenstemming met die 
sensitiwiteit van die gebied.

♦ Om toerisme maatskaplik volhoubaar te maak, moet gasheergemeenskappe 
daadwerklik en deurlopend deelneem aan die bestuur daarvan, insluitende 
die versagting van die potensieel negatiewe gevolge daarvan, soos 
agteruitgang van die omgewing, prostitusie en blootstelling aan die misbruik 
van dwelms, alkohol en dobbelary. (Kyk aanhangsel vir meer inligting oor 
volhoubare toerisme.)

3.4 Kritieke suksesfaktore

In die lig van die voorgaande ontleding word die volgende faktore beskou as van 
kritieke belang om die visie te verwesenlik:

♦ Sinvolle betrokkenheid van voorheen verwaarloosde gemeenskappe

♦ Beter befondsing van die ontwikkeling van toerisme en die bemarking van 
bestemmings

♦ Beter koördinasie van openbare toerismehulpbronne om groter sinergie te 
kry

♦ 'n Veilige en skoon toerismeomgewing

♦ Deurlopende innovering van die provinsiale produkportefeu lje op die gebiede 
van bewaring en natuurlewe, landbou- en landelike toerisme, 
konvensiebesigheid en kulturele toerisme
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♦ Skeppende en innoverende bemarking en bevordering

♦ Beter diensvlakke, produkgehalte en waarde vir geld

♦ Groter betrokkenheid van ander (ondersteunende) sektore van die ekonomie 
en meer regstreekse vlugte na Kaapstad

♦ Groter bewustheid van toerisme en toegang tot opleidingsgeleenthede, 
adviesdienste en finansiering vir toerismeondernemings

♦ Volhoubare omgewingspraktyke

♦ Doeltreffende hantering van die gevolge van die MIV/VIGS -pandemie vir 
toerismeontwikkeling.

3.5 Gevolgtrekking

Die toerismebeleid stel 'n spesifieke visie vir die ontwikkeling van die 
toerismebedryf in die Wes-Kaap. Die beginsels weerspieël die baie wye 
verskeidenheid faktore wat op die toerismebedryf betrekking het. Die 
gesamentlike, samewerkende rolle van alle sfere van regering en van die private 
sektor word erken. Die volgende afdeling bied die strategiese raamwerk waarin 
die visie verwesenlik moet word en die provinsie  se toerismebeleid 
geïmplementeer moet word.
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AFDELING C

4. DIE STRATEGIESE RAAMWERK

4.1 Inleiding

Die doelwitte en oogmerke in hierdie strategiese raamwerk gee leiding oor hoe 
om die visie van volhoubare toerismeontwikkeling te verwesenlik. Dit dek 
kernkwessies wat sorg wek, en lasgewings wat in verwante beleide en 
wetgewing rakende toerismeontwikkeling geskets is, word toegepas, uitgebou, 
geïntegreer en opgehelder.

Toerismeontwikkeling is 'n intersektorale funksie wat 'n toegewyde poging verg 
wat fokus op die integrasie van verskeie kwessies, aktiwiteite en rolspelers. Die 
doelwitte en oogmerke wat in hierdie beleid geskets is, is duidelik onderskeibaar 
omrede die toerismefokus daarvan. Hierdie doelwitte en oogmerke moet dus 
gesien word as aanvullend by ander beleide, maar dit bied spesifieke leiding vir 
besluitneming en optrede met betrekking tot die ontwikkeling en bevordering van 
toerisme.

Baie nasionale en provinsiale wette en beleide hou regstreeks verband met die 
verwesenliking van die ideaal van volhoubare toerismeontwikkeling. Hierdie 
beleide en wette sluit in dié wat betrekking het op omgewingsbestuur, onderwys, 
arbeid, veiligheid en sekuriteit, ekonomiese ontwikkeling, landbou, vervoer, en 
kuns en kultuur.

4.2 'n Geïntegreerde raamwerk vir  toerismeontwikkeling

Toerisme moet markgedrewe wees en daar word erken dat die 
lewensvatbaarheid van die bedryf in die eerste plek afhang van 'n groei in 
toeristegetalle. Volgehoue groei sal egter moontlik wees slegs as alle fasette van 
toerisme op 'n geïntegreerde wyse ontwikkel word, as breër 
ontwikkelingsvereistes terselfdertyd nagekom word, en as dit die kwalitatiewe 
aspekte van die strategie dek. Die kernfaktore wat deel van so 'n geïntegreerde 
benadering uitmaak, is die volgende:

Eksterne faktore, waaronder -

♦ faktore in die breër omgewing , insluitende ekonomiese, politieke, 
maatskaplike en tegnologiese tendense wat 'n uitwerking op die interne 
toerismetoneel kan hê.

♦ Die regering se institusionele en finansieringsbeleid  om die bedryf te 
steun.

Bedryfsfaktore, waaronder -
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♦ Aanmoediging van mededinging  wat bevorderlik is vir toerismegroei, 
insluitende 'n gedereguleerde sakeomgewing, aanmoediging van 
ondernemerskap en 'n fokus op vennootskappe en samewerking.

♦ Stimulering van toerismevraag deur 'n ges kikte bemarkingstrategie , wat 
insluit die gepaste plasing van die provinsie, die identifisering van 
teikenmarkte, doeltreffende produkverpakking, promosies en 
verspreidingsmeganismes.

♦ Ontwikkeling en handhawing van 'n pakket van bemarkbare 
toerismeprodukt e. Dit sluit in toerismeaantreklikhede en aanlêe 
(omgewingskundig, kultureel, anorganies en andere), toerismedienste 
(gidse, besprekings en dies meer) en investering in kommersiële aanlêe 
(akkommodasie, vervoer en dies meer).

♦ Verskaffing van tersaaklike s teunstelsels , soos openbare en private 
infrastruktuur, toerismediensvlakke (mensehulpbronne), inligtingstelsels en 
die ontasbare fasette soos 'n veilige, skoon en gebruikervriendelike 
omgewing.

Die Porter-diamant hieronder word gebruik om die elemente van  'n 
mededingingstrategie vir die Wes-Kaap te organiseer: (Porter:1990).

'n Aantal strategiese doelwitte en hulle geassosieerde strategiese oogmerke 
word hieronder aangebied. Hierdie doelwitte en oogmerke moet nie in isolasie 

Bemarking
posisionering, 

promosies, 
produk-

verpakking, 
plek en prys

Verskaf ste unstelsels
mensehulpbronne, ontasbare 

(veiligheid, omgewing, ens.), openbare 
infrastruktuur, inligtingstelsels, 

verwante bedrywe (kleinhandel, 
landbou, ens.)

Mededingings -
omgewing

Institusionele 
en finansiëke 

strukture

Ontwikkel 
produkte 
kultureel, 

gebou, 
natuurlik, ens

Aanmoediging van mededinging
markgedrewe sakeomgewing, 

ondernemerskultuur, vennootskappe 
en samewerking
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van mekaar gesien word nie  maar moet as 'n geheel beskou word. Doelwitte is 
verklarings wat handeling aandui - ons strewe daarna om dit te verwesenlik deur 
ons handelinge. Oogmerke is meer uitdruklike verklarings oor hoe ons kan werk 
om die doelwit binne 'n redelike tydperk te verw esenlik. Geen doelwit en oogmerk 
is belangriker as 'n ander een nie. Onder elke doelwit en sy gepaardgaande 
oogmerke word beleidsaanbevelings gedoen. Die aandag word ook gevestig op 
kernimplementeringsmaatreëls wat saam met elke spesifieke doelwit oorweeg sal 
moet word.

4.2.1 Die mededingingsomgewing

Enige strategie vir die ontwikkeling en bevordering van toerisme moet reageer op 
'n evaluering van die breër mededingingsomgewing. Die belangrikste tendense 
word hier saamgevat.

Ekonomiese en mededingertende nse

♦ Die wêreldekonomie is besig om te herstel van 'n resessiefase, en die 
beskikbare diskresionêre verbruiksbesteding is beperk. Die implikasies is dat 
ontwikkelende bestemmings soos Suid-Afrika aggressief sal moet meeding 
om 'n groeiende aandeel van die internasionale en binnelandse 
toerismemark. Dit dui daarop dat bemarkingsbegrotings vergroot sal moet 
word.

♦ As gevolg van die verlangsaming in die Asiatiese ekonomieë sal 
mededingers soos Australië en Suidoos-Asiatiese lande, wat tradisioneel op 
die Asiatiese markte gefokus het, hulle in toenemende mate toespits op 
Suid-Afrika se primêre markte in Europa en die VSA.

♦ Aggressiewe bemarkingstrategieë word gevolg deur 
mededingerbestemmings wat ekonomiese probleme ondervind, aangeblaas 
deur hulle gunstige geldeenhede en die behoefte om hulle handelsbalanse te 
verbeter. Dit sluit in Egipte, die eilande in die Stille Oseaan en die Suidoos -
Asiatiese lande.

♦ Hoewel interprovinsiale mededinging in die Suid -Afrikaanse binnelandse 
mark verder sal toeneem, word interna sionale mededingers in Afrika suid 
van die Sahara, Suidoos-Asië, Suid-Amerika en Europa al hoe aantrekliker 
alternatiewe vir die boonste deel van die Suid -Afrikaanse mark. Die feit dat 
Engels wyd verstaan en gepraat word in Suid -Afrika, help om internasionale 
toeriste te lok.

Tegnologiese veranderinge

♦ Die tempo waarteen elektroniese kommunikasie en handel ontwikkel deur 
die internet, e-pos, videokonferensiegeriewe en selfone, het 'n baie groot 
uitwerking op die aard van die internasionale toerismeversprei dingsnetwerk. 
Dit ly geen twyfel nie dat die vermoë van ons toerismebedryf om aan die 
voorpunt van die inligtingstegnologie te bly, 'n kernfaktor sal word om Suid -
Afrika se globale mededingendheid te bepaal. Dit sal investering en 
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opvoeding verg in 'n sektor waar daar 'n sterk vraag na vaardighede is.

♦ Namate wêreldwye lugvaartbondgenootskappe gekonsolideer word en 
lugvaarttegnologie steeds verbeter, is dit waarskynlik dat langafstandvlugte 
al hoe bekostigbaarder sal word. 'n Liberale lugruimbeleid en 
direktevlugopsies sal noodsaaklik wees ten einde mededinging aan te 
moedig en maksimum voordele vir die verbruiker te verseker.

Politieke faktore

♦ Verbruikers in bronmarkte soos die VSA en Europa word gedurig blootgestel 
aan nuus oor botsings in Sentraal -Afrika. Navorsing toon dat die gemiddelde 
inwoner van sulke lande dikwels onder die indruk verkeer (verkeerdelik) dat 
Suid-Afrika regstreeks deur sulke botsings geraak word.

♦ Die positiewe reklamegeleenthede na die politieke transformasie van 1994 
word minder en 'n aggressiewe bemarkingspoging sal noodsaaklik wees om 
vir hierdie verandering te vergoed.

Maatskaplike faktore

♦ Toerisme word in toenemende mate deur die regering, arbeid en die private 
sektor in die breë erken as 'n belangrike ekonomiese bydraer. Bew ustheid 
onder die breë bevolking is egter nog beperk, en toerisme word oor die 
algemeen stadig deur mense aanvaar en gesteun.

♦ Daar is toenemende wêreldwye bewustheid, veral in die noordelike halfrond 
se bronmarkte, van die behoefte aan 'n omgewings - en maatskaplik 
verantwoordelike toerismepraktyk. Dit bied 'n bykomende aansporing vir die 
Wes-Kaap om in sulke praktyke te investeer en om voordeel daaruit te trek 
deur reklame en investering.

♦ Die nuwe geslag toeriste is volwasse reisigers en is op soek na 'n intensiewe 
ervaring (verkenning van kultuur, natuur, lewenstyle, vermaak en dies meer) 
eerder as die ietwat oppervlakkige tradisionele toerpakketreisplanne.

4.2.2 Institusionele en finansiële strukture

Hierdie elemente word in Afdeling D van hierdie doku ment bespreek.

4.2.3 Verskaffing van steunstelsels

Inleiding

Die verskaffing van aanbodkant-steunstelsels is primêr die verantwoordelikheid 
van alle sfere van regering - nasionaal, provinsiaal en plaaslik. Hoewel 
toerismeprodukte regstreeks ervaar en verbruik word deur besoekers, moet dit 
aangevul word deur 'n verskeidenheid onregstreekse stelsels en dienste wat 
noodsaaklik is om 'n genotlike en probleemvrye ervaring te fasiliteer. Hierdie 
steunstelsels sluit in diensgehaltevlakke (menslike koppelvlakke en 
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bedryfstandaarde), ontasbare dinge (veiligheid, omgewingsintegriteit, algemene 
instandhouding van bestemmings), toerismeverwante infrastruktuur (openbare 
vervoer, paaie, utiliteite, padtekens en dies meer) en toerisme -inligtingsnetwerke 
en -stelsels (byvoorbeeld inligtingskantore, elektronies bereikbare inligting en 
dienste, markintelligensie, beplanningsinligting).

Die totale toerisme-ervaring sluit die volgende in:

♦ Geskikte toerismeprodukte en -dienste wat van regstreekse waarde vir die 
toeris is (aktiwiteite, aantreklikhede en kommersiële 'aanlêe')

♦ Tersaaklike steunstelsels wat die toerismeprodukte en -dienste steun en 
onregstreeks deur die toeris ervaar word. Dit sluit die volgende in:

� diensgehaltevlakke (menslike koppelvlakke en bedryfstandaarde)

� ontasbare dinge, soos veiligheid, omgewingsintegriteit en algemene 
instandhouding van bestemmings

� toerismeverwante infrastruktuur (byvoorbeeld openbare vervoer, paaie, 
utiliteite, padtekens, toegang tot inligting, energie, water en sanitasie, 
kommunikasie) 

� toerisme-inligtingsnetwerke en -stelsels (byvoorbeeld inligtingskantore, 
elektroniese toegang, markintelligensie, beplanningsinligting)

� steun vir KMMO's en opkomende sakelui.

Strategie 1: Ontwikkel 'n duidelike toerismeontwikkelingstrategie

Die konsep van toerismeontwikkeling word dikwels verkeerd opgevat en uitgelê 
en het gewoonlik betrekking op beperkte komponente van die oorkoepelende 
spektrum van toerismehulpbronne. Die volgende riglyne staan sentraal in die 
toerismeontwikkelingstrategie:

♦ Toerismeontwikkeling (dit is die ontwikkeling van nuwe aktiwiteite en 
aantreklikhede, diensverbetering, die aanbieding van waarde -vir-geld-
produkte, vergroting van inkomste en ekonomiese aktiwiteit wat aan toerisme 
toegeskryf kan word) is 'n integrerende deel van die oorkoepelende 
toerismewaardeketting en is daarop gemik om 'n totale ervaring te lewer wat 
die aantreklikste (of waardevolste) is vir ons teikengehore, in groter mate as 
dié van ons mededingers. Dit impliseer dat die benadering tot 
toerismeontwikkeling moet berus op programme en inisiatiewe rakende 
huidige en potensiële tendense en vereistes van die mark.

♦ Toerismeontwikkeling moet met breër ekonomiese inisiatiewe van die 
regering geïntegreer word.

Strategiese oogmerke
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♦ Evalueer voorgestelde ontwikkelingsprojekte met die oog op die beperking 
van enige negatiewe invloed op natuurlike omgewingseienskappe wat 
toeristehulpbronne is of die potensiaal het om dit te wees en wat as van 
ekonomiese waarde as toeristehulpbronne beskou word.

♦ Koppel die provinsiale toerismedepartement met die departemente van 
beplanning en plaaslike regering en behuising vir die ontwikkeling van 'n 
ruimtelike toerismeontwikkelingsraamwerk vir die provinsie, veral vir 
toerismebeplanning in die kussone.

♦ Beplan, plaas en implementeer toerismeafhanklike grootmaat- en 
diensinfrastruktuur, insluitende paaie, spoorlyne en lughawens, in 
ooreenstemming met nuwe toerismeaantreklikhede en eienskappe, veral in 
onderontwikkelde gebiede, terwyl gepoog word om te verseker dat sodanige 
besteding ook plaaslike mense regstreeks bevoordeel.

♦ Moedig die ontwikkeling van lewensvatbare toerismefasiliteite in 
onderontwikkelde gebiede aan wat in ooreenstemming is met aanvaarbare 
perke op verandering in die omgewing.

♦ Verbeter en vergroot aantreklikhede om te verseker dat die provinsiale 
produkbasis aantreklik en gesog bly namate die prioriteitmarksegmente 
groei.

♦ Ontwikkel produkte in ooreenstemming met die vereistes van 
prioriteitmarksegmente.

♦ Verminder die huidige patroon van oorkonsentrasie van toeris mefasiliteite en 
fisiese ontwikkeling deur die voorgestelde ontwikkeling van toerisme in 
onderontwikkelde gebiede aan te moedig. Dit behoort gedoen te word as 'n 
poging om die beskikbaarheid van toerismefasiliteite na 'n groter persentasie 
van die provinsie se bevolking te versprei en om werkgeleenthede te skep.

♦ Verskaf wetlike beskerming vir terreine wat voorheen verwaarloos is en 
geassosieer word met historiese en politieke gebeurtenisse, veral terreine 
geassosieer met die bevrydingstryd, en terreine van  geologiese, ekologiese, 
argeologiese, godsdienstige en kulturele betekenis, deur die program van 
natuurlike erfenisterreine en die Nasionale Monumenteraamwerk as 'n 
grondslag te gebruik.

♦ Versterk die aanwending van kuns en kulturele uitdrukkings op die 
toerismelandskap in die vorm van Suid -Afrikaanse argitektuurontwerpe.

♦ Ondersoek die vlakke waar kuns en kultuur toerisme bevorder en daardeur 
bevorder word.

Strategie 2: Verbeter toerismeveiligheid en -sekuriteit

Die Provinsiale Administrasie van die Wes -Kaap is daartoe verbind om die 
veiligheid en sekuriteit van alle toeriste te verseker. Die vermeende en werklike 
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bedreiging van misdaad teen toeriste word erken as die belangrikste 
korttermynbedreiging vir sowel die Suid-Afrikaanse as die Wes-Kaapse 
toerismebedryf. As deel van 'n breër openbare veiligheidsprogram moet 'n 
toerismeveiligheidsprogram deur die Wes-Kaapse provinsiale en plaaslike 
regerings aangepak word om toeristegebiede te beveilig. So 'n program sal insluit 
die uitbreiding van die waakkameranetwerk, gepaste tekens om voorgestelde 
toeristeroetes aan te dui, en 'n spesiale toeristepolisiemag om toeristegebiede te 
patrolleer.

Dit sal raadsaam wees om prioriteitsones te identifiseer vir die toepassing van die 
veiligheidsprogram en om die program op plaaslike vlak (buurt) te begin. Die 
program moet die pogings van die SAPD, private sekuriteitsmaatskappye, ander 
inisiatiewe soos Business Against Crime en burgers kombineer en koördineer ten 
einde suksesvolle werkende modelle te ontwikkel wat in ande r gebiede herhaal 
kan word. Die huidige kapasiteit vir sigbare polisiëring kan aangevul word deur 
die stelsel van gemeenskapspatrolliebeamptes, en oorweging kan geskenk word 
aan die finansiering van sodanige aanvullende koste deur groot private 
eiendomseienaars.

'n Program van openbare bewustheid is nodig om negatiewe persepsies oor 
toerismeveiligheid teen te werk en 'n gebalanseere siening van die toedrag van 
sake te versprei. Toerismeowerhede moet ten nouste saamwerk met bestaande 
forums vir veiligheid en sekuriteit en organisasies betrokke by veiligheids - en 
sekuriteitinisiatiewe om te verseker dat toeristeveiligheid deel uitmaak van die 
kernsekuriteitstrategie van die provinsie.

Die volgende strategiese oogmerke word aanbeveel:

♦ Werk saam met die betrokke provinsiale departemente om kort - en 
langtermyn strategiese oogmerke te implementeer ten einde misdaad en 
geweld in belangrike toerismebestemmings te verminder.

♦ Verskaf voldoende inligting aan besoekers om hulle te help om stappe te 
doen om hulle eie veiligheid en sekuriteit te verbeter.

♦ Doen navorsing oor toerismesekuriteitstendense en moniteer die 
doeltreffendheid van maatreëls vir veiligheid en sekuriteit.

♦ Verskaf motivering vir 'n gekoördineerde verskeidenheid 
toerismeveiligheidsinisiatiewe op plaaslike regeringsvlak.

♦ Werk saam met die SAPD en die media om sukses in die stryd teen misdaad 
en wetteloosheid bekend te maak.

♦ Werk saam met gemeenskapspolisiëringsforums om deelname aan die 
monitering van die omgewing aan te moedig en om die omgewing v ry van 
misdaad te hou.

Strategie 3: Verskaf toerismeverwante infrastruktuur en fasiliteer die 
verskaffing daarvan
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As deel van die ruimtelike ontwikkelingsraamwerk vir die provinsie is 'n deeglike 
evaluering van toerismeverwante infrastruktuur in die prov insie nodig. So 'n 
evaluering moet insluit die identifisernig van onderbenutte openbare bates, 
toegangspaaie wat verbeter moet word om toeristebeweging te fasiliteer, gapings 
in openbare infrastruktuur soos ablusiefasiliteite en parkering, padtekens en 
openbare vervoer. Die geïdentifiseerde gapings en vereistes rakende 
infrastruktuur moet aan alle betrokke owerhede meegedeel word om reggestel te 
word.

Strategiese oogmerke

♦ Werk saam met die betrokke owerhede en lugrederye om die Kaapstadse 
Internasionale Lughawe duidelik te laat identifiseer en toe te rus as 'n 
belangrike internasionale poort na Suid-Afrika.

♦ Werk saam met die regering en die private sektor om openbare 
vervoerfasiliteite uit te brei en beter toegang na toeristeterreine te bied. Werk 
saam met die betrokke owerhede om bestaande fasiliteite te laat opgradeer 
en/of in stand te hou, byvoorbeeld padtekens, sekuriteit op spoorwegstasies 
en busterminusse, fietsbane en openbare voetpaaie.

♦ Versoek die Hoofdirektoraat Eiendomsbestuur van die provinsie  om 'n 
aktiewe rol te speel met die identifisering van provinsiale bates wat vir 
toerismedoeleindes gebruik kan word en inkomste vir die provinsie kan 
genereer.

♦ Vestig 'n noue werkverhouding tussen die provinsiale toerismedepartement 
en die provinsiale takke vir Vervoer, Werke en Beplanning, asook met 
distriksrade en die nuwe metropolitaanse owerheid, ten einde tekortkominge 
in padvervoerinfrastruktuur vir die toerismebedryf te identifiseer, en projekte 
om hierdie tekortkominge reg te stel.

♦ Werk saam met Portnet om 'n wêreldklas plesiervaartterminusfasiliteit in 
Kaapstad te ontwikkel en bevorder die ontwikkeling van die provinsie se 
verskillende hawens vir plaaslike en internasionale plesiervaartgeleenthede.

♦ Ontwikkel gebruikersvriendelike padtekens as 'n  integrale deel van die 
toerisme-inligtingsnetwerk.

♦ Doen 'n deeglike oudit van die provinsiale padtekennetwerk ten einde punte 
te identifiseer wat aandag moet kry en gee stelselmatig aandag daaraan.

♦ Vereenvoudig die huidige padtekenhandleiding en spesifi kasies ten einde 
toepasbaarheid en maklike kommunikasie te verseker.

♦ Formaliseer toepassings en prosedures en maak dit bekend aan alle partye 
wat by die goedkeuring van padtekens betrokke is.
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♦ Stel streekkomitees vir padtekens in om padtekens te fasilitee r en goed te 
keur, en betrek streekpadowerhede, streekkantore en die private sektor.

Strategie 4: Maak registrasie wetlik verpligtend vir toerismeondernemings 
en skep 'n doeltreffende kanaal vir klagtes

Die toerismebedryf is tans ongereguleer. Enige voor nemende ondernemer kan 'n 
toerismebesigheid op die been bring sonder dat hy dit hoef te registreer. Hoewel 
die bedoeling is om die bedryf ongereguleer te hou en om die mark toe te laat om 
sakedoenlikheid te bepaal, is daar 'n element van markmislukking inh erent in die 
bedryf.

Die rede is dat die meeste kliënte (toeriste) 'n langafstandbestemming soos Suid -
Afrika miskien een keer in 'n leeftyd of baie selde besoek. Kliënte wat swak 
sakepraktyke ondervind, kan nie 'met hulle voete stem nie' omdat hulle nie 
gereeld na die bepaalde gebied terugkeer nie. Terug by die huis sal hulle 
gewoonlik hulle frustrasies aan hulle vriende en familielede meedeel, wat 'n 
negatiewe uitwerking op die beeld van die bestemming het. Toeriste wat 
onaanvaarbare sakepraktyke of standaarde teenkom, het tans geen kanaal of 
meganisme om sulke ervarings onder die aandag van 'n gepaste owerheid te 
bring nie. Gevolglik word onaanvaarbare sakepraktyke dikwels nie aangemeld of 
reggestel nie.

Nog 'n negatiewe implikasie van sulke vrye toegang  tot die toerismebedryf is dat 
die formele, goed gevestigde produkte soos hotelgroepe en groot toeroperateurs 
dikwels die spit moet afbyt van belasting en ander koste soos opleidingsheffings, 
belastings deur plaaslike owerhede, affiliasie by toerismeburo's  en dies meer, 
terwyl baie ander die voordele geniet van die dienste wat met hierdie gelde 
betaal word sonder dat hulle die gepaardgaande koste hoef te dra. Dit skep die 
indruk dat net sekere ondernemings die verantwoordelikheid vir die ontwikkeling 
en groei van toerisme dra.

Strategiese oogmerke

♦ Stel 'n verpligte registrasiestelsel vir toerismeondernemings in as deel van 
die algemene wetgewing oor sakeregulering in samewerking met die 
Nasionale Graderingsraad. Die lisensies moet op 'n agentskapsbasis deu r 
plaaslike owerhede geadministreer word. Lisensiegelde moet net die 
administrasiekoste van die stelsel dek.

♦ Stel 'n provinsiale toerismebeskermer aan wat verbruikers se klagtes teen 
geregistreerde toerismediensverskaffers en -praktisyns kan ontvang en 
ondersoek.

Strategie 5: Investeer in programme vir toerismevaardigheidsontwikkeling 
en -opleiding

Ten spyte van die baie hoë vlak van werkloosheid is daar 'n nypende tekort aan 
vaardighede in Suid-Afrika. Onderwys en opleiding om toerismevaardighede oor 
te dra is 'n kritieke suksesfaktor by die volhoubare ontwikkeling van toerisme in 
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die Wes-Kaap. Onderwysinstellings op alle vlakke het 'n verantwoordelikheid om 
ekonomiese ontwikkeling in die provinsie te verseker.

Strategiese oogmerke

♦ Stel gefokusde toerismeopleidingsprogramme in.

♦ Werk saam met die private sektor en die tersiêre onderwyssektor om 
opleidingsprogramme te ontwikkel in -

� gepaste tale, veral Engels

� 'n standaard provinsiale kurrikulum vir toergidse

� gestandaardiseerde diensopleiding dwarsdeur die bedryf.

Opleidingsprogramme moet daarop gemik wees om 'n hoogs geskoolde 
toerismewerkmag te skep. Die programme moet aansluit by die beplande Suid -
Afrikaanse Instituut vir Toerismeopleiding (SAIT) en die Sektorale Onderwys - en 
Opleidingsowerheid vir Toerisme - die Owerheid vir Onderwys en Opleiding in 
Toerisme, Gasvryheid en Sport (OOOTGS).

♦ Koördineeer pogings van verskillende departemente betrokke by 
toerismeopleiding, insluitende arbeid, onderwys, kultuur en omgewingsake 
en toerisme.

♦ Stel 'n provinsiale program vir toergidse op om toergidse op te lei en te 
registreer in ooreenstemming met die nasionale regulasies oor toergidse en 
om toegang tot die bedryf te vergemaklik vir die voorheen benadeelde 
gemeenskappe.

♦ Stel 'n standaardkurrikulum op vir t oergidsbehoeftes wat die probleme van 
onakkuraathede en sydigheid in die bestaande kurrikulum sal uitskakel.

♦ Verseker verteenwoordiging van die provinsiale regering in die SOOG vir 
toerisme.

Strategie 6: Implementeer 'n program vir toerismebewustheid, -opvoeding 
en -kliëntediens.

Die vlak van bewustheid van die belangrikheid van toerisme en sy potensieel 
geweldige ekonomiese belangrikheid is oor die algemeen laag. Voorts wissel die 
gehalte van kliëntediens. Daar bestaan 'n duidelike behoefte om programme  te 
ontwikkel om aandag aan hierdie kwessies te skenk in opvoedkundige instellings 
en in die breër samelewing.

Strategiese oogmerke

♦ Implementeer 'n kliëntesorgprogram. So 'n program moet insluit 'n basiese 
uiteensetting van die aard en belangrikheid van toerisme en die basiese 
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reëls van kliëntebehandeling. Dit moet aangebied word vir alle personeel wat 
met toeriste te doen kry.

♦ Skep 'n bewustheid van die ekonomiese waarde van toerisme. Die burgers 
van die Wes-Kaap, veral die jeug as die toekomstige 'eien aars' van die 
bedryf, moet bewus gemaak word van die waarde (ekonomies en 
werkskepping) van toerisme. Stel 'n program vir toerismebewustheid op om 
die toerismeboodskap in skole en tersaaklike instellings te versprei.

♦ Maak dit vir streek- en plaaslike owerhede op raads- en beamptevlak 
moontlik om ten volle te verstaan wat toerisme is en wat dit vir hulle streek of 
munisipaliteit kan doen.

♦ Ontwikkel begrip vir toerismeaangeleenthede by die media, byvoorbeeld:

� Moedig die media aan om deel te neem aan die ui tskakeling van die 
billikheidsgaping in toerisme. Plaaslike media moet aangemoedig word 
om kleiner en landelike toeristeondernemings te bevorder.

� Verskaf goeie, goed gestruktureerde materiaal aan die media. 
Beriggewing in die media kan nie beter wees nie as die inligting wat 
verskaf word. Die Ministerie vir toerisme moet verantwoordelik wees vir 
regulerende en beleidverwante inligting, en die bemarkingsagentskap 
moet statistieke en inligting oor projekte, gebeurtenisse en verwante 
bemarkingsnuus verskaf.

♦ Bou verhoudings op tussen die bemarkingsagentskap wat in Afdeling D van 
hierdie dokument voorgestel word, en die plaaslike media.

♦ Werk saam met die media om 'n positiewe selfbeeld van die provinsie en van 
die mense se wil om te slaag in die mededingende o mgewing van vandag se 
wêreldwye toerismebedryf te projekteer. Prestasies moet duidelik bekend 
gemaak word.

Strategie 7: Ontwikkel 'n moderne, geïntegreerde provinsiale toerisme -
inligtingstelsel

Maklike toegang tot betroubare, bygewerkte inligting van geh alte is deel van die 
grondslag van 'n suksesvolle toerismebedryf. Inligtingstegnologie speel 'n kritieke 
rol in die toerismeketting van gebeurtenisse - reklame vir wat beskikbaar is, 
toeganklikheid van inligting oor beskikbaarheid, vinnige reaksie op verso eke, en 
hantering van plekbesprekings.

Strategiese oogmerke

♦ Vestig 'n webgebaseerde geïntegreerde provinsiale toerisme -inligtingstelsel 
wat deur die provinsiale toerismebemarkingsagentskap bestuur word. Die 
stelsel moet onder andere -



48

� gekoppel wees met die nasionale inligtingstelsel wat deur Suid -
Afrikaanse Toerisme bedryf word

� alle tersaaklike inligting insluit rakende toerismeprodukte en -dienste, 
steunstelsels, markneigings en vereistes

� 'n elektroniese netwerk vir die uitruil van inligting verskaf t ussen die 
plaaslike toerismeburo's en die provinsiale inligtingsdatabasis en 
-stelsel

� 'n geskikte, multidimensionele gebruikerstoegangstelsel behels, 
insluitende geregistreerde toeriste-inligtingskantore, padtekens, gidse 
en kaarte, webwerf, geografiese inligtingstelsel en ander media.

♦ Moniteer geïdentifiseerde prioriteitskwessies en verskaf jaarverslae om die 
implementering van beleid te toon. Oudit die doeltreffendheid van die beleid 
aan die hand van gestelde teikens.

♦ Identifiseer navorsingsprioriteite om die ontwikkeling van toerisme te steun. 
Sodanige navorsing moet bydra tot die implementering van goedgekeurde 
beleid. Vir dié doel moet wetgewing ondersoek word wat 'n negatiewe 
uitwerking op toerisme het en wysigings aanbeveel word waar nodig.

♦ Ontwerp meganismes om die ekonomiese impak en prestasie van toerisme 
te meet. Dit kan insluit 'n provinsiale toerismesatellietrekening en 'n 
toerismeprestasiebarometer.

Strategie 8: Moedig volhoubare toerismepraktyke aan en bevorder 
algemene instandhouding van bestemmings

'n Kerneienskap van die benadering wat in hierdie Witskrif voorgestel word, is om 
te verseker dat die voordele van toerisme oor die lang termyn vir die Wes -Kaap 
beskikbaar sal wees. Dit vereis die aanmoediging van volhoubare 
toerismepraktyke en die instandhouding van bestemmings.

Strategiese oogmerke

♦ Bevorder die versorging van die natuurlike en kulturele omgewingsbasis van 
die bedryf. Die wêreldbetekenis van die plantegroei van die Wes -Kaap, 
synde die fisies kleinste en mees bedreigde van di e wêreld se plantryke, 
moet erken word. Die Wes-Kaapse Natuurbewaringsraad moet daadwerklik 
betrek word by die inisiëring van programme wat unieke 
verkoopseienskappe sal bevorder en spesiale programme vir die 
ontwikkeling van aantreklikhede om dit aan te v ul.

♦ Erken en bevorder wêrelderfenisterreine as 'n belangrike aantreklikheid van 
die Kaap.
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♦ Werk nóú saam met plaaslike owerhede om programme te bevorder wat sal 
verseker dat ons stedelike omgewing skoon sal wees.

♦ Ondersoek moontlikhede om Green Globe-status dwarsoor die provinsie te 
kry.

♦ Institusionaliseer werkverhoudings met agentskappe vir bewaring en 
omgewingsbeskerming.

♦ Ontwikkel 'n raamwerk en riglyne vir volhoubare toerismeontwikkeling.

4.2.4 Ontwikkeling van produkte

Strategie 9: Verpak toerism etemas en -aantreklikhede in die vorm van 
voorgestelde roetes en reisplanne

Toeriste moet weet wat daar is om te doen by 'n bestemming, en daadwerklike 
stappe moet gedoen word om hulle te help om die dinge te doen wat hulle graag 
wil doen.

Strategiese oogmerke

♦ Bevorder en verpak die magnete en temas in die verskillende geografiese 
streke kollektief (byvoorbeeld 'Kaapstad' as 'n poort, 'die Overberg' en die 
'Breëriviervallei') binne die bestek van die bemarkingsagentskap.

♦ Bemark bestemmingsmagnete wat liggingspesifiek is en sluit 
toeristeaantreklikhede in wat eie is aan 'n bepaalde bestemming, soos 
gebeurtenisse (sport, kultuur en dies meer), konferensies, groot kulturele en 
omgewingsaantreklikhede, strand- en vakansieoordgebiede en ikone.

♦ Bevorder toerismetemas wat dwarsliggend is. Dit kan insluit algemene 
natuurskoon, kos- en wynproeëry, kuns en kultuur, avontuur, 
ekobelewenisse (blommekyk, walviskyk, voëlkyk, ens.), paadjies (voetslaan, 
perdry, 4x4, bergfietsry), rugsakstap, erfeniservarings (sendingst asies, 
slawehandelterreine), jeugtoerisme en 'n groot verskeidenheid 
gespesialiseerde aktiwiteite.

♦ Verpak die toerismemagnete, -temas en -roetes in die vorm van 
voorgestelde reisroetes en reisplanne van verskillende lengte en duur, 
gebaseer op Kaapstad as 'n poort.

♦ Ontwikkel spesiale generiese bemarkingsveldtogte om bewustheid van nuwe 
reisgeleenthede te skep en/of verkeerde persepsies/wanbalanse reg te stel. 
Bemark die Kaap as 'n bestemming vir die hele jaar.

Strategie 10: Bevorder unieke verkoopseiensk appe en inisieer spesiale 
aantreklikheidsprogramme
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Markgroei hang af van die instandhouding en uitbouing van toerismeprodukte. Dit 
kan in twee kategorieë verdeel word, naamlik aantreklikhede (die primêre 
motiveerders van 'n toerisbesoek) en aanlêe (kommer siële fasiliteite wat die 
ervaring steun en uitbou).

Die markprioriteite wat in die vorige afdeling geïdentifiseer is, moet aangevul 
word deur 'n verskeidenheid toerismeaantreklikhede wat die sterk punte en 
geleenthede van die Wes-Kaap bevorder. Hierdie aantreklikhede moet 
deurlopend verbeter en uitgebrei word om te verseker dat die provinsiale 
produkbasis aantreklik en gesog bly namate die prioriteitsmarksemente groei.

Die unieke verkoopseienskappe van die Wes -Kaap is die volgende:

♦ Die fisiese omgewing (die unieke kombinasie en verskeidenheid van 
natuurskoon, kuslyn, topografie, plantegroei en klimaat).

♦ Die kuturele verskeidenheid (die unieke etniese, godsdienstige, taal - en 
lewenstylverskeidenheid en -erfenis).

♦ Die 'Gees van die Kaap' (soos beliggaam in die vrye lewenstyl, kultuur van 
buitelewe en ontspanne atmosfeer).

Strategiese oogmerke

♦ Bied 'n mate van wetlike beskerming deur gebruik te maak van die 
natuurerfenisterreinprogram en die Nasionale Monumenteraamwerk as 'n 
grondslag vir terreine wat voorheen verwaarloos is en geassosieer word met 
historiese en politieke gebeurtenisse, veral terreine wat geassosieer word 
met die bevrydingstryd, en terreine van geologies, ekologiese, argeologiese, 
godsdienstige en kulturele betekenis.

♦ Stel ontwikkelingsprogramme in met die oog op die ontwikkeling van 
toerismeaantreklikhede rakende die unieke verkoopseienskappe. Betrek die 
grootste moontlike verskeidenheid tersaaklike staatsdepartemente, 
agentskappe, NRO's, GGO's en organisasies in die private sektor wat ' n 
belang het by die voorgestelde ontwikkelings in sodanige programme.

♦ Inisieer 'n erfenistoerismeprogram, insluitende die identifisering en 
ontwikkeling van historiese, kulturele en sosiopolitieke bates, kuns, handvlyt, 
musiek en maatskaplike wisselwerking.

♦ Werk saam met die Wes-Kaapse Natuurbewaringsraad en Suid-Afrikaanse 
Nasionale Parke om 'n ekotoerismeprogram te ontwikkel, gemik op die 
ontwikkeling van die talle onderbenutte bewaringsgebiede en parke in die 
provinsie.

♦ Ontwikkel 'n avontuurtoerismeprogram, insluitende die ontwikkeling van 'n 
netwerk van paadjies (voetslaan, fietsry, 4x4, perdry) en ander 
avontuurtoerismegeleenthede.
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♦ Vergroot die toerismeprogram vir 'gebeurtenisse'. Vergroot die aantal en 
omvang van sport- en kultuurgebeurtenisse, konvensies en vergaderings en 
die fasiliteite wat vir dié doel nodig is.

Vestig werkgroepe van tersaaklike rolspelers om die verskillende programme aan 
te voor en te implementeer. Sulke werkgroepe moet spesifieke loodsprojekte in 
elke program identifiseer en iemand aanwys om die projekte aan te voor. Die 
verskillende streek- en plaaslike toerismekoördineerders en tersaaklike 
staatsdepartemente moet betrek word waar gepas. Die sukses van die 
loodsprojekte moet in soortgelyke omstandighede elders in die provins ie 
aangewend word.

4.2.5 Aanmoediging van mededinging, vennootskap en samewerking

Strategie 11: Vestig openbaar -private vennootskappe

Gesien die geïntegreerde aard van die toerismebedryf sal toerisme in die Wes -
Kaap slaag slegs as die private bedryf, di e openbare sektor en die gemeenskap 
in ware vennootskap saamwerk.

Strategiese oogmerke

♦ Nooi verenigings van die private sektor om deel te neem aan 
toerismestrukture en saam met departemente in die verskillende 
toerismeprojekwerkgroepe. Toerismeowerhede moet met die private sektor 
oorleg pleeg by die ontwerp van programme en veldtogte.

♦ Bou provinsiale bemarkingsveldtogte en inisiatiewe as die platforms wat 
geleenthede bied vir die deelname van private produkte waar dit ook al 
moontlik is. Liggame in die p rivate sektor moet die gepaste 
owerheidsagentskappe betrek by die oorweging van toerismebeleid en 
-beplanning.

♦ Hou gereeld vergaderings tussen die provinsiale toerismeowerhede en die 
georganiseerde komponente van die breër sakegemeenskap om strategiese 
aangeleenthede te bespreek. Sulke vergaderings kan as 'n platform dien 
waar belangrike kwessies rakende toerismebeleid en -strategie geopper en 
bespreek kan word.

♦ Ontwikkel en bevorder openbaar-private vennootskappe in toerisme.

♦ Kontrakteer openbare dienste so ver moontlik uit aan die toerismesektor.

Strategie 12: Hou die bedryf markgedrewe en so vry van onnodige 
regulering as moontlik

Toerisme is 'n hoogs mededingende bedryf en floreer op ope mededinging. Die 
bedryf moet gedereguleer word waar moontlik, en vrye kommersiële aktiwiteit 
moet aangemoedig word.
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Strategiese oogmerke

♦ Laat kommersiële prysbepaling deur marktoestande gelei word, maar vermy 
te hoë pryse. Die regering hom moet nie in produkpryse inmeng nie.

♦ Beperk onnodige regulering so ver moont lik. Enige regulasies moet daarop 
gemik wees om toeriste en burgers teen onaanvaarbare sakepraktyke en 
swak diensstandaarde te beskerm en om die belange van 'n volhoubare 
bedryf oor die lang termyn te beskerm. Voorgestelde 
reguleringsmeganismes moet deeglik ondersoek en geëvalueer word vir 
enige moontlike negatiewe invloede.

♦ Maak seker dat hoër pryse vir toeriste nie die toegang van inwoners tot 
openbare ontspanningsgebiede en aantreklikhede verhinder nie. Laer 
toegangsgelde buite die piek internasionale t oeristeseisoen moet sterk 
aangemoedig word.

♦ Bevorder Kaapstad se lughawe as 'n internasionale poort. Om toerisme in 
die Wes-Kaap te laat groei, is dit noodsaaklik dat daar voldoende 
vlugkapasiteit moet wees, veral in die hoogseisoen, om toeriste na die 
gebied te vervoer, dat toeriste die geleentheid moet kry om direk na 
Kaapstad te vlieg van internasionale bestemmings, en dat mededinging 
tussen lugrederye aangemoedig moet word.

Strategie 13: Bevorder ondernemerskap, met spesiale klem op 
verwaarloosde geme enskappe

Daar is bewys dat die toerismebedryf 'n vrugbare aarde bied vir nuwe KMMO's. 
Groot toerismeprojekte moet deur provinsiale en plaaslike regering en/of die 
private sektor geïnisieer word. Die grootste behoefte aan steun vir ontwikkeling is 
by die klein ondernemings. Ondernemersontwikkeling in die toerismebedryf moet 
binne bestaande beleid en wetgewing geskied. Die belangrikste hiervan is die 
nasionale Departement van Handel en Nywerheid se witskrif oor 
kleinsakeontwikkeling. Daar bestaan 'n duidelik e verbintenis tot ekonomiese 
ontwikkeling op sowel nasionale as provinsiale regeringsvlak. Hierdie verbintenis 
word gesteun deur die implementering van 'n verskeidenheid programme om 
KMMO's, nuwe ondernemers en nuwe befondsingsgeleenthede vir 
kleinsakeondernemings te steun.

Strategiese oogmerke

♦ Skep 'n bemagtigende omgewing waarin kleinsakeondernemings in toerisme 
kan funksioneer.

♦ Vestig 'n steunprogram vir toerismeondernemerskap in die owerheid op 
provinsiale vlak. Die program moet nóú saamwerk met die talle bestaande 
sake-ontwikkelingsorganisasies, plaaslike toerismeorganisasies en ander 
inisiatiewe wat reeds in die provinsie bestaan in ooreenstemming met die 
nasionale en provinsiale strategiese oogmerke vir kleinsakeondernemings.
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♦ Vestig programme vir bemarkingsbystand om toegang tot die mark deur 
benadeelde ondernemers te fasiliteer. Maak inligting oor bestaande markte 
toeganklik vir almal.

♦ Ontwikkel 'n strategie om die groei van KMMO's in toerisme te steun.

Strategie 14: Verbeter die deelname van pl aaslike gemeenskappe aan 
toerismeontwikkeling

Die gebrek aan deelname deur plaaslike gemeenskappe is 'n ernstige hindernis 
om die geleenthede vir ekonomiese ontwikkeling, ondernemerskap en 
werkskepping ten beste te benut. Doelbewuste pogings moet aangewen d word 
om seker te maak dat sulke gemeenskappe 'n belang daarby het om die sukses 
van toerismeontwikkeling en -bevordering in die Wes-Kaap te verseker.

Strategiese oogmerke

♦ Verbeter deelname, eienaarskap en ondernemerskap in toerisme onder 
plaaslike (veral landelike en benadeelde) gemeenskappe in beplande 
programme vir toerismeontwikkeling.

♦ Struktureer en beplan 'n proses om plaaslike bates proaktief te identifiseer 
wat die programme hierbo gemeld kan aanvul en om die deelname van 
verwaarloosde gemeenskappe aan die ontwikkeling daarvan te fasiliteer.

♦ Gebruik geskikte meganismes vir finansiering en befondsing, insluitende die 
instelling van 'n provinsiale Toerismeontwikkelingsfonds, om die ontwikkeling 
van nuwe aantreklikhede te fasiliteer in ooreenstemmi ng met bogemelde 
vereistes.

♦ Versterk die verteenwoordiging van plaaslike inheemse kuns en kulturele 
uitdrukking op die toerismelandskap.

Strategie 15: Bevorder geleenthede vir investering en stel aansporings in 
om investering in onderontwikkelde gebiede te stimuleer.

Toerisme, soos enige ander groeiende bedryfsektor, vereis 'n deurlopende 
stroom nuwe investerings. Tans is die verskaffing van aansporings vir investering 
'n nasionale bevoegdheid. Die provinsie en plaaslike regering kan investering in 
die toerismesektor stimuleer deur hierdie aansporings te bevorder, en ook deur 
sy eie aktiwiteite om investering te bevorder.

Strategiese oogmerke

♦ Werk saam met Wesgro om 'n pakket vir die bevordering van toerisme -
investering saam te stel ten einde aan potens iële beleggers die nodige 
inligting te verskaf, met inbegrip van 'n databasis van geleenthede vir 
toerisme-investering, tersaaklike toerismestatistieke en geskikte 
promosiemateriaal vir investering.
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♦ Moedig plaaslike en streekowerhede aan om spesiale 
ontwikkelingaansporings van beperkte tydsduur te oorweeg ten einde 
omgewingsensitiewe toerismeontwikkeling te stimuleer in gebiede waar 
geïdentifiseerde geleenthede nog nie ontwikkel is nie.

♦ Identifiseer en teken geleenthede vir toerismeontwikkeling aan met 
verwysing na bestaande eienskappe, grondgebruike en kultuurgebiede en 
sluit dit in by beleid en strategiese oogmerke van provinsiale en plaaslike 
regeringsbeplanning soos uiteengesit in die voorgestelde geïntegreerde 
ontwikkelingsraamwerk.

4.2.6 Bemarking

Strategie 16: Bevorder 'n enkele beeld vir die provinsie, wat in die nasionale 
beeld opgeneem moet word

In die lig van die ontleding van sterk punte en geleenthede en met inagneming 
van die Wes-Kaap se voordele teenoor sy mededingers moet die 
mededingingsposisie op die volgende begrippe gegrond word:

♦ Die grondslag/wortel van die vasteland van Afrika - 'Poort na Afrika'

♦ 'n gebied wat nog altyd 'n sentrale rol in die geskiedenis van Suid -Afrika 
gespeel het

♦ natuurskoon by uitnemendheid (berge, oseane, bota niese tuine, wynplase, 
grotte, bosse) en 'n kulturele verskeidenheid wat die unieke Suid -Afrikaanse 
geskiedenis weerspieël en 'n magdom van kookkuns -, musiek- en 
godsdienservarings bied

♦ volkome ontspanning en vermaak, lewenskrag en warmte

♦ 'n paradys vir buitelewe

♦ 'n skoon, gesonde en gasvrye plek

♦ 'n plek met hoëgehaltedienste en -infrastruktuur wat glad werk.

Die volgende agtergrondstelling word aan die hand gedoen, gegrond op die frase 
van sir Francis Drake:

Verken Afrika se skoonste Kaap

Dit is uiters belangrik dat die Wes-Kaap gekenmerk moet word deur middel van 
'n sterk, enkele beeld. In die lig van internasionaal bekende produkte en beelde 
soos 'Cape Fruit' en 'Cape Wine' moet 'Cape' eerder as 'the Western Cape' 
gebruik word as 'n bemarkingsbeeld  vir die bemarkingsagentskap. 'n Provinsiale 
beeld is voorgestel vir gebruik op motors se nommerplate en ander plekke. In 
ooreenstemming met hierdie benadering moet die bemarkingsidentiteit van die 
bemarkingsagentskap Kaapse Toerisme wees en moet 'n geskik te logo ontwerp 
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word met deelname van belanghebbendes om 'n vars, sterk, visuele beeld vir 
toerisme in die provinsie te vorm.

Strategiese oogmerke

♦ Koppel die Wes-Kaap met die Suid-Afrikaanse beeld, met ander woorde, die 
provinsie moet nie van die nasiona le beeld geïsoleer word nie maar moet 
duidelik geposisioneer word as die voorkeurbestemming in die Suid -
Afrikaanse 'stal'.

♦ Bevorder die provinsiale beeld by die verskillende plaaslike 
toerismeagentskappe in die provinsie. Waar agentskappe hulle eie 
korporatiewe beelde ontwikkel het, moet dit saam met die provinsiale beeld 
gebruik word.

♦ Maak seker dat geakkrediteerde lede van plaaslike toerismeburo's (PTB's) in 
die provinsie die Kaapse Toerismeagentskap se logo by hulle werkplekke 
vertoon.

♦ Moedig ander belanghebbendes aan om die provinsiale beeld te bevorder, 
dit is diegene wat nie regstreeks by toerisme betrokke is nie maar wat die 
provinsie of die generiese produkte van die provinsie bevorder, soos 
inwaartse investeringsprogramme, wyn, vrugte, handwerk, visvang, 
bankwese en dies meer.

Strategie 17: Fokus op die winsgewende deel van die internasionale mark 
en bied bekostigbare reisgeleenthede vir binnelandse toeriste

Dit is voor die hand liggend dat toeriste met 'n groter besteebare inkomste 
gewoonlik meer geld bestee by bestemmings wat hulle besoek. Terselfdertyd 
moet 'n breë basis van Suid -Afrikaners en jongmense aangemoedig word om in 
hulle eie land te reis.

Strategiese oogmerke

♦ Lok die winsgewende deel van die internasionale toerismemark deur die 
provinsie te onderskei van ander internasionale bestemmings deur klem te lê 
op sy unieke, hoëgehalte-reisgeleenthede, en strewe na die generering van 
inkomste eerder as getalle as 'n aanduiding van sukses. Waarde vir geld, 
eerder as 'n prysgebaseerde strateg ie, moet aan die internasionale 
bemarkingsveldtog ten grondslag lê.

♦ Doen geteikende en deurlopende navorsing oor die segmente van die 
internasionale toerismemark wat beskikbaar of potensieel beskikbaar is om 
na die bepaalde Suid-Afrikaanse toerismeproduk gelok te word.

Strategie 18: Vul die nasionale (Suid -Afrikaanse Toerisme) 
bemarkingsprogramme aan en ding provinsiaal mee om die binnelandse 
mark
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Die meeste internasionale ontspanningsreisigers het 'n wye keuse van 
bestemmings. Internasionale besoekers moet eers oorreed word om na Suid -
Afrika te kom, waarna hulle deur provinsiale inisiatiewe gelei moet word om die 
grootste deel van hulle vakansie in die provinsie deur te bring.

Strategiese oogmerke

♦ Posisioneer die Wes-Kaap as deel van die Suid -Afrikaanse 'stal'. Waar 
moontlik, moet die Wes-Kaap die internasionale mark betree slegs as dit ter 
ondersteuning van of in samewerking met Suid -Afrikaanse Toerisme geskied 
of wanneer Suid-Afrikaanse Toerisme nie 'n bepaalde Kaapse nismark dien 
nie.

♦ Beklemtoon die skeppende verpakking van reisgeleenthede ten einde 
internasionale besoekers se verblyf te verleng en besteding te vergroot in die 
Wes-Kaap, wanneer Suid-Afrikaanse Toerisme se inisiatiewe gesteun word.

♦ Struktureer 'n professionele bemarkingsplan wat gemi k is op proaktiewe 
bemarking van die Wes-Kaap.

♦ Oorreed streek- en plaaslike toerismeagentskappe om nie die internasionale 
mark te betree om generiese bemarking van hulle gebiede te doen nie. Hulle 
produkte en ondervindings moet verpak word as deel van pro vinsiale 
bemarkingsinisiatiewe ter ondersteuning van Suid-Afrikaanse Toerisme se 
bemarkingsveldtogte.

♦ Ding lewendig mee met ander bestemmings om die grootste moontlike 
aandeel van die Suid-Afrikaanse binnelandse mark.

♦ Verskaf bekostigbare toerismeoorde en kampeergebiede wat groot getalle 
binnelandse toeriste teen bekostigbare tariewe kan hanteer om die 
binnelandse mark te vang en te laat groei. Sulke markte moet met sorg 
ontwikkel word en hulle impak op die omgewing en toerismebeeld van die 
provinsie moet gemoniteer word.

Strategie 19: Inisieer kollektiewe bemarkingsgeleenthede om privaatsektor -
en plaaslike toerismeorganisasies bymekaar te bring.

Strategiese oogmerke

♦ Vestig 'n bemarkingsagentskap met behoorlike verteenwoordiging van die 
Wes-Kaapse regering, plaaslike regering en die private sektor 
verantwoordelik vir die bemarking van provinsiale toerismeprodukte. Die 
agentskap moet volgens gesonde sakebeginsels bestuur word.

♦ Betrek die geïdentifiseerde partye as vennote in die bemarkingsagentskap, 
veral ten opsigte van besluitneming oor en finansiële investering in die 
bemarking van die provinsie.
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♦ Ontwerp provinsiale kollektiewe bemarkingsgeleenthede wat voorsiening 
maak vir die deelname van plaaslike toerismeorganisasies, ten einde 'n 
wesenlike impak op die mark te maak en hulpbronne en fondse te optimeer. 
Gesamentlike beplanning van die bemarkingsinisiatiewe is noodsaaklik, en 
duplisering moet vermy word.

♦ Fasiliteer geleenthede vir private ondernemers om hulle produkte te verkoop 
onder die 'sambreel' van die generiese bemarkingsprogram.

♦ Verskaf 'n 'spyskaart' van taktiese bemarkingsgeleenthede vir private 
ondernemings by die beplanning en uitvoering van generiese 
bemarkingsinisiatiewe. Dit kan insluit bywoning van uitstallings, deelname 
aan joernalistieke en mediaprogramme, en die bemarking van publikasies, 
elektroniese 'instrumente', bedryfswerkwinkels en reklameveldtogte.

Strategie 20: Diversifiseer die bestaande bemarkingsbasis

Die generiese beeld van die provinsie moet deur geteikende bemarking  gesteun 
word. Hierdie bemarking moet gegrond wees op doeltreffende segmentering van 
die mark om die optimering van ons vergelykende voordele en die doeltreffendste 
aanwending van hulpbronne te verseker. Die segmenteringsbenadering moet 
markgedrewe wees en moet fokus op verbruikersvoorkeure wat gekoppel kan 
word met die produkte en aantreklikhede wat in die provinsie beskikbaar is.

Aangesien verbruikers in die eerste plek ervarings soek, hetsy met betrekking tot 
ontspanning, besigheid of familie, word voor keurervarings gebruik as 'n 
vertrekpunt vir segmentering. Vyf segmente word voorgestel: 'ondervinders', 
'verkenners', 'vermakers', 'betrokkeners' en 'gebeurders'.

Ondervinders wil 'n inleidende oorsig en taamlik oppervlakkige ondervinding van 
die bestemming en sy vernaamste aantreklikhede binne 'n beperkte tyd hê. 
Subsegmente sluit in 'ikonsoekers', 'besigtigers', 'sosialiseerders', 'ekotoeriste' en 
'BVF's' (besoek vriende en familie).

Verkenners  wil 'n intensiewe ondervinding hê, na minder bekende gebied e reis, 
meer waag, ongerieflik lewe en 'agter die skerms' kom. Subsegmente sluit in 
'rugsakstappers', 'voetslaners', 'jongmense', 'avonturiers', 'erfenisjagters' en 
'spesiale belange'.

Vermakers  wil ontspan in 'n omgewing van beperkte aksie met vermaak. 
Subsegmente sluit in 'son en see', 'inkopies', 'kos en wyn', 'musiek en teater', 
'romantici' en 'naglewe/ravers'.

Vir betrokkeners  is die belangrikste rede vir die besoek om 'n bepaalde party te 
ontmoet om verhoudings op te bou, gemeenskaplike idees uit te  ruil en sake te 
doen. Hulle kan ook by verskeie ander aktiwiteite betrokke raak. Hulle sluit in 
'sakereisigers', 'amptenare', 'politici' en 'akademici'.

Gebeurders  besoek 'n gebied om aan 'n georganiseerde gebeurtenis deel te 
neem. Dit sluit in 'sportlie fhebbers', 'kultuurliefhebbers', 'feesgangers', 
'konvensiegangers' en 'aansporings'.
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Strategiese oogmerke

Hoewel al hierdie segmente vir die provinsie van waarde is, blyk dit uit die 
voorgaande ontleding, gegrond op die sterk punte en geleenthede wat 
geïdentifiseer is, dat die volgende gedoen moet word:

♦ Vertroetel en teiken aggressief die 'ondervinder' - en 'vermaker'-segmente, 
wat tans die meeste toeriste na die provinsie oplewer. Alles moontlik moet 
gedoen word om die bestaande aantreklikheid van die We s-Kaap vir hierdie 
segmente verder te ontwikkel. Aangesien die produkte wat vir hulle 
aantreklik is goed gevestig is in die mark, moet daar deurlopend pogings 
aangewend word om nuwe aantreklikhede te ontwikkel en om bestaande 
aantreklikhede te verbeter.

♦ Teiken die 'verkenners' en 'gebeurders' as die belangrikste nuwe 
groeisegmente. 'n Gesamentlike poging moet aangewend word om die 
bestaande aantreklikhede aggressief te bevorder en die talle latente 
geleenthede te ontwikkel.

4.2.7 Bestuur van die potensiee l negatiewe gevolge van toerisme

Dit is vir die toerismebedryf belangrik om die negatiewe aspekte van die skielike 
oplewing in toerisme te hanteer. Dit is belangrik om verantwoordelike toerisme te 
hanteer nie net met betrekking tot die bewaring van die om gewing en erfenis nie, 
maar - miskien nog belangriker - met betrekking tot die impak op die burgers van 
ons provinsie.

Strategiese oogmerke

♦ Vennootskappe moet gevorm word om aandag te gee nie net aan 
sekstoerisme nie maar uitbuitende seks en geweld, dwel mmisbruik en ander 
probleme waarmee vroue, mans en kinders in die strate en elders te doen 
kry.

♦ Opleiding in die hantering van die negatiewe maatskaplike impak van 
toerisme is nodig vir 'n wye verskeidenheid belanghebbendes, veral vir die 
rolspelers in die toerismebedryf, die toeriste en die vroue in die bedryf.

♦ Deurlopende stemmingmakery en steunwerwing is nodig oor die behoeftes, 
regte en beskerming van die plaaslike gemeenskappe, en die behoefte om 
veral kinders te beskerm.

♦ 'n Etiese kode moet ontwikkel word om rolspelers in die toerismebedryf te 
bind, veral met betrekking tot goeie praktyke wat die menseregte en die 
omgewing van Suid-Afrika bevorder. Die Wêreldtoerismeorganisasie se 
Global Code of Ethics for Tourism  (WTO 1999) kan as 'n model gebruik 
word.



59

♦ Die toerismebedryf moet die grondwetlike regte van Suid -Afrika se mense 
eerbiedig, asook die land se verbintenis tot die regte van kinders en die 
Konvensie oor die Uitskakeling van alle Vorms van Diskriminasie teen Vroue 
(KUDV).

♦ In sommige lande bestaan daar streng wetgewing oor die beskerming van 
kinders en handeldryf in vroue. Sulke wetgewing moet in Suid -Afrika 
aangeneem, toegepas en gemoniteer word om misbruik te voorkom.

♦ Die beperking van die verspreiding van MIV/VIGS is 'n noodsaaklike, 
aanvullende deel van die bevordering van 'n gesonde toerismebedryf.

4.3 Skakels met die provinsiale strategie vir ekonomiese ontwikkeling

Toerisme is deel van die breër ekonomiese ontwikkelingstrategie vir die Wes -
Kaap. Die Departement van Ekonomiese Sake, La ndbou en Toerisme se 
Groenskrif Voorbereiding van die Wes-Kaap vir die kennisekonomie van die 
21ste eeu bied 'n visie en strategiese raamwerk vir ekonomiese ontwikkeling 
gegrond op vier pilare (DESLT 2000):

1. Die Ontwikkelende Kaap . Hiervolgens word die Wes-Kaap voorgehou as 
die toonaangewende ontwikkelingstreek in Suid-Afrika, een wat sy mense 
en ondernemings suksesvol toerus om kennis doeltreffend te verwerf en 
toe te pas in 'n snel veranderende wêreld. Dit is gekoppel met:

♦ Investering in programme vir  toerismevaardigheidsontwikkeling en 
-opleiding en die verband met bedryfsgekoppelde onderrig en 
navorsing aan opvoedkundige instellings (strategie 5)

♦ Die implementering van 'n program vir toerismebewustheid en 
-opvoeding en kliëntediens (strategie 6)

♦ Die bevordering van e-handel en e-bemarking

♦ 'n Bereidheid om uit foute en van ander toeristebestemmings te leer 
ten einde die implementering van toerismebeleid te verbeter.

2. Die Internasionale Kaap - die provinsie as 'n uitwaarts gerigte streek, 
effektief gekoppel met die res van Suid -Afrika, Afrika en die wêreld, in 
staat om in die wêreldwye kennisekonomie mee te ding en sodoende 
ekonomese groei en ontwikkeling te bevorder. Dit is gekoppel aan -

♦ die verbetering van toerismeveiligheid en -sekuriteit (strategie 2)

♦ die bevordering van volhoubare toerismepraktyke en van die 
algemene instandhouding van bestemmings (strategie 8)

♦ die bevordering van direkte lugverbindings
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♦ wetgewing vir verpligte registrasie van toerismeondernemings en die 
invoering van 'n doeltreffende kanaal vir klagtes om die beste 
internasionale diensstandaarde te verseker (strategie 4). Na 
verwagting sal dit die taak van die voorgestelde toerismebeskermer 
wees wat in Afdeling D beskryf word.

♦ die evaluering van toerismeverwante infrastruk tuurbehoeftes en die 
fasilitering van die verskaffing daarvan (strategie 3)

♦ 'n aantal bemarkingsaktiwiteite wat na verwagting deur die 
voorgestelde toerismebemarkingsagentskappe wat in Afdeling D 
beskryf word, verrig sal word, naamlik:

� die ontwikkeling van 'n moderne, geïntegreerde provinsiale 
toerisme-inligtingstelsel wat 'n skakel met die buitewêreld bied 
(strategie 7)

� die verpakking van toerismetemas en -aantreklikhede in die vorm 
van voorgestelde roetes en reisplanne vir die aandag van die 
buitewêreld (strategie 9)

� die bevordering van unieke verkoopseienskappe aan die 
buitewêreld en die inisiëring van spesiale lokprogramme 
(strategie 10)

� die bevordering van 'n enkele beeld vir die provinsie, ingelyf in 
die nasionale beeld (strategie 16)

� fokus op die winsgewende deel van die internasionale mark 
(strategie17)

� aanvulling van die nasionale (Suid-Afrikaanse Toerisme) 
bemarkingsprogramme (strategie 18)

� diversifisering van die bestaande markbasis (strategie 20)

3. Die Ondernemende Kaap - die provinsie as 'n toonaangewende sentrum 
vir ondernemerskap en innovasie. Dit is gekoppel met:

♦ die vestiging van openbaar-private vennootskape (strategie 11)

♦ die ontwikkeling van 'n duidelike toerismeontwikkelingstrategie 
(strategie 1)

♦ om die bedryf markgedrewe en s o vry van onnodige regulering 
as moontlik te hou (strategie 12)

♦ bevordering van ondernemerskap, met spesiale klem op 
verwaarloosde gemeenskappe (strategie 13)
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♦ die inisiëring van kollektiewe bemarkingsgeleenthede om 
privaatsektor- en plaaslike toerismeorganisasies bymekaar te 
bring (strategie 19)

♦ ander strategiese bemarkingsaktiwiteite onder pilaar 2 hierbo 
beskryf wat die sakeomgewing sal steun, naamlik strategieë 7, 9, 
10,16, 17, 18 en 20

♦ opvoedkundige steunstrategieë onder pilaar 1 hierbo beskryf wat 
die sakeomgewing sal steun, naamlik strategieë 5 en 6.

4. Die Kaap van Goeie Hoop vir Almal - 'n provinsie wat volhoubare groei, 
billike ontwikkeling, ekonomiese bemagtiging en 'n beter lewensgehalte 
vir almal kan bevorder. Dit is gekoppel met:

♦ die verbetering van plaaslike gemeenskappe se deelname aan die 
ontwikkeling van toerisme (strategie 14)

♦ werkskepping

♦ die bevordering van investeringsgeleenthede en die vestiging van 
aansporings om investering in onderontwikkelde gebiede te stimuleer 
(strategie 15)

♦ die bestuur van die potensieel negatiewe maatskaplike en 
omgewingsgevolge van toerisme.

4.4 Gevolgtrekking

Die strategiese raamwerk wat in hierdie Witskrif uiteengesit word, weerspieël die 
denke van die baie wye verskeidenheid persone wat aan die pros es van 
oorlegpleging deelgeneem het.

As die geïdentifiseerde partye voortgaan om saam te werk met die 
implementering van hierdie strategie, sal die Wes -Kaap waarlik 'n wennende 
toerismebestemming word. Volgens die beginsel van 'struktuur volg strategie' s it 
die volgende afdeling die voorgestelde institusionele reëlings uiteen om die 
strategie te implementeer.
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AFDELING D

5. INSTITUSIONELE EN BEFONDSINGSREËLINGS

5.1 Inleiding

Toerisme is een van die snels groeiende bedrywe in die Wes -Kaap. Dit het die 
potensiaal om nog vinniger te groei en 'n belangrike bydraer tot ekonomiese 
groei in die provinsie te word, mits dit behoorlik beplan en bestuur word. Die 
implementering van die strategie wat in hierdie Witskrif uiteengesit word, vereis 
aansienlike institusionele steun. As gevolg van die intersektorale aard van 
toerisme is dit van sentrale belang om dialoog, samewerking en koördinering 
tussen tersaaklike nasionale en provinsiale owerheidsagentskappe en 
departemente, die private sektor, die burgerlike samele wing en plaaslike regering 
te verbeter. Die bestaande struktuur van toerisme -instellings in die provinsie 
moet herorden word om die voorgestelde strategieë te steun. Duplisering en 
fragmentering moet uitgeskakel word. Daar word ook voorgestel dat die 
provinsiale strukture met dié op nasionale vlak gekoördineer word.

5.2 Die huidige situasie

Die Grondwet bepaal dat toerisme 'n konkurrente nasionele en provinsiale 
wetgewende bevoegdheid is, wat beteken dat nasionale en provinsiale regerings 
gesamentlike verantwoordelikheid het vir die ontwikkeling en bemarking van 
toerisme in Suid-Afrika.

Die Wes-Kaapse regering het dus die bevoegdheid om wetgewing oor toerisme 
in die provinsie aan te neem en te implementeer, maar in die proses moet hy met 
die nasionale regering en ander nasionale toerisme-instellings saamwerk, sy 
handelinge en wetgewing koördineer met dié op nasionale vlak en waar moontlik 
nasionale inisiatiewe steun. Toerisme is 'n funksionele verantwoordelikheid van 
die provinsiale Minister en Departement  van Ekonomiese Sake, Landbou en 
Toerisme (DESLT). Die provinsiale Kabinet is die forum waar die 
verantwoordelike Minister met ministers van ander departemente in die 
provinsiale regering kan skakel. Plaaslike owerhede, wat ook 'n grondwetlike 
verantwoordelikheid vir plaaslike toerisme het, is belangrike bydraers tot die 
sukses van toerisme. Die Wes-Kaapse regering het 'n grondwetlike plig om die 
pogings van plaaslike owerhede te koördineer en hulle toerismekapasiteit te 
steun en te versterk.

Die nasionale regering is verantwoordelik vir die ontwikkeling en bevordering van 
toerisme op nasionale vlak. Dit sluit in die ontwikkeling van beleide en regulasies 
om toerismebevordering in die land te lei. Die situasie op nasionale vlak is soos 
volg:

♦ Die nasionale Departement van Omgewingsake en Toerisme (DOT) is 
verantwoordelik vir nasionale toerismebeleid, -regulering en -ontwikkeling.
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♦ Die Minlur: Toerisme is 'n vergadering van die nasionale Minister van 
Omgewingsake en Toerisme en die Lede van die Uitvoerende Ra de (LUR'e) 
verantwoordelik vir toerisme in die nege provinsies. Dit is waar daar oor die 
verhouding tussen nasionale en provinsiale toerismebeleidsaangeleenthede 
besluit word.

♦ Die Miptek: Toerisme (Minlur Interprovinsiale Tegniese Komitee) is 'n 
vergadering van nasionale en provinsiale toerismebeamptes (hoofde van 
toerismedepartemente en HUB's van toerismeowerhede) vir die koördinering 
van provinsiale en nasionale toerismesake ter voorbereiding vir en steun van 
die Minlur: Toerisme.

♦ Suid-Afrikaanse Toerisme (Satoer) is ingevolge artikel 2 van die Wet op 
Toerisme 72 van 1993 ingestel en is verantwoordelik vir die internasionale 
bemarking van Suid-Afrika en vir inligtingsbestuur in oorleg met provinsiale 
toerismeorganisasies.

Die huidige Wes-Kaapse Wet op Toerisme 3 van 1997 maak voorsiening vir die 
instelling van die Wes-Kaapse Toerismeraad (WKTR) en statutêre streek - en 
plaaslike toerismeorganisasies (STO's en PTB's) om die bemarking en 
ontwikkeling van toerisme te behartig. Die huidige wetgewing het egter  'n aantal 
belangrike tekortkominge, waaronder die volgende:

♦ Daar is te veel instellings binne verskillende sfere van regering in die 
provinsie wat dieselfde sleutelprestasiegebiede dek, wat lei tot duplisering en 
die fragmentering van hulpbronne.

♦ Daar is verwarring onder kliënte oor die identiteit en beeld van ons 
toerismeprodukte.

♦ Daar is verwarring onder kliënte oor funksionele verantwoordelikhede.

♦ In plaas daarvan dat die verantwoordelikheid vir die ontwikkeling en 
instandhouding van infrastruktuur en openbare toerismeaantreklikhede 
geïntegreer word in geïntegreerde ontwikkelingsplanne op plaaslike vlak, is 
dit uit die plaaslike regerings se lynfunksie verwyder en aan STO's en PTB's 
oorgedra.

♦ Die Wes-Kaapse Toerismeraad, STO's en PTB's was ten volle
verantwoordelik vir toerismeontwikkeling sonder die kapasiteit of befondsing 
wat nodig is om hierdie verantwoordelikheid uit te voer.

5.3 Voorgestelde provinsiale institusionele reëlings

Om 'n omgewing te skep wat ontwikkeling steun en historiese ongely khede en 
verskille in toerisme regstel, is dit nodig -

♦ om toerisme binne die raamwerk van ekonomiese ontwikkelingsbeleid van 
die Provinsie te beskou
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♦ om doeltreffende meganismes vir koördinasie met betrekking tot provinsiale, 
streek- en plaaslike toerismefunksies in te stel ten einde sinergie van 
pogings en hulpbronne te kry

♦ om te verseker dat die verskillende bestaande toerismeowerhede mekaar 
aanvul, wat tot 'n sterk en doeltreffende toerismeaksie sal lei

♦ om sekere minimum standaarde te handhaaf en verb ruikersbeskerming te 
bied

♦ om 'n gladwerkende toerisme-inligtingstelsel te skep wat inligting van 
plaaslike, metropolitaanse en streekvlak op provinsiale vlak byeenbring

♦ om duidelik tussen die bemarkingsfunksie en die 
toerismeontwikkelingsfunksie te onderskei. Daar word voorgestel dat die 
bemarkingsfunksie deur bemarkingsagentskappe hanteer word en die 
toerismeontwikkelingsfunksie deur die owerheid. Daar word beoog dat die 
voorgestelde bemarkingsagentskappe klein en doeltreffend moet wees en 
volgens streng sakebeginsels moet funksioneer.

5.3.1 'n Bemarkingsagentskap en beeld vir die Provinsie

Die fragmentering van toerismebemarkingsaktiwiteite en in die besonder die 
duplisering van toerismebemarkingsaktiwiteite deur provinsiale en plaaslike 
regeringsliggame moet so ver moontlik uitgeskakel word. 'n Gefokusde en 
gekoördineerde toerismebemarkingspoging deur alle rolspelers in die provinsie is 
nodig. 'n Enkele en maklik identifiseerbare toerismebeeld vir die hele provinsie 
moet ontwikkel word. Dit moet op so 'n manier gedoen word dat duidelik 
omskrewe plaaslike identiteite ook groei en floreer met die oog op plaaslike 
ekonomiese ontwikkeling. Gevolglik word daar voorgestel dat 'n statutêre 
bemarkingsagentskap vir die Provinsie ingestel word en dat toerismebema rking 
geïntegreer word in die voorgestelde bemarkingsagentskap.

Funksies 

Daar word voorgestel dat die hoofdoel van die voorgestelde 
toerismebemarkingsafdeling die deurlopende formulering en implementering van 
'n omvattende bemarkingstrategie vir die Wes -Kaap sal wees, en dat sy funksies 
die volgende moet insluit:

♦ Die bemarking van internasionale toerisme na die provinsie in samewerking 
met Suid-Afrikaanse Toerisme

♦ Die bemarking van binnelandse toerisme na die provinsie

♦ Die byhou van 'n stelsel om toer ismediensverskaffers te akkrediteer

♦ Die byhou van 'n provinsiale toerismedatabasis en geïntegreerde toerisme -
inligtingstelsel in samewerking met geregistreerde toerismediensverskaffers, 
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die toerismesektor en ander toerismeliggame in die provinsie

♦ Die vestiging, bestuur en instandhouding van konvensieburodienste

♦ Die akkreditering van die reg om die "i" -inligtingsteken en die Kaapse 
Toerisme-logo te vertoon

♦ Die monitering, steun en koördinering van die aktiwiteite van geregistreerde 
toerismediensverskaffers

♦ Die verskaffing van riglyne aan plaaslike owerhede oor minimum standaarde 
van dienste

♦ Die versekering dat 'n gedragskode vir toerismepraktisyns opgestel en 
gepubliseer word

♦ Die identifisering en bevordering van nuwe toerismeprodukte en -pakkette

♦ Die bevordering van toerismeverwante kuns en handwerk in die provinsie

♦ Die verhoging van bewustheid van en begrip vir toerisme en die 
belangrikheid daarvan vir die provinsie

♦ Die doen van aanbevelings aan plaaslike owerhede oor plaaslike 
toerismestrukture

♦ Die generering van inkomste om sy oogmerke te verwesenlik.

Oorgangsreëlings

Daar word voorgestel dat al die bates, regte, aanspreeklikhede en verpligtinge 
van die WKTR na die bemarkingsagentskap oorgedra word. Daar word ook 
voorgestel dat alle personeel na die nuwe liggaam oorgedra word sonder 
benadeling van hulle wettige belange as werknemers.

Finansiering en aanspreeklikheid

Daar word voorgestel dat die bemarkingsagentskap befonds word deur 
bewilligings van die Provinsiale Parlement, plaaslike owerhede  en die private 
sektor. Hy sal ook sy eie inkomste kan genereer en behou en sal skenkings, 
erflatings of bydraes kan ontvang. Met ander woorde, die private sektor en ander 
skenkers sal vrywillige befondsing beskikbaar kan stel in die gees van 
vennootskap.

5.3.2 Die rol van die provinsiale regering

Dit is 'n regeringsverantwoordelikheid om 'n bemagtigende omgewing te skep 
waarin toerisme kan floreer. In ooreenstemming met die duidelike 
roldifferensiasie hierbo genoem, word daar voorgestel dat provinsiale 
toerismeontwikkeling geskied as die lynverantwoordelikheid van die provinsiale 
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regering deur middel van die Departement van Ekonomiese Sake, Landbou en 
Toerisme. Die provinsiale regering se toerismebeleid sal geïmplementeer word in 
samewerking met Kaapse Toerisme, die plaaslike owerhede en die private 
sektor. Die beleid moet maatreëls insluit wat oor die volgende handel:

♦ Toeriste se veiligheid en sekuriteit

♦ Beplanning en ontwikkeling, openbare infrastruktuur en padtekens

♦ Die ontwikkeling van regulasies vi r toerisme

♦ Norme en standaarde vir toerismeondernemings en -dienste (moet deur 
Kaapse Toerisme geakkrediteer word)

♦ Opvoedkundige programme, insluitende die verhoging van vlakke van 
bewustheid van en begrip vir toerisme en die belangrikheid daarvan vir di e 
provinsie

♦ Sakeadviesdienste, insluitende die beskikbaarstelling van dienste aan 
persone van voorheen benadeelde gemeenskappe

♦ Die ontwikkeling van nuwe toerismeprodukte en -pakkette in die provinsie, 
insluitende nuwe temas en roetes

♦ Ondersteuning van die ontwikkeling en bevordering van plaaslik 
geproduseerde toerismeverwante kuns en handwerk

♦ Fasilitering van die verwydering van hindernisse vir toetrede tot die 
toerismebedryf vir voorheen benadeelde groepe en individue

♦ Die instelling van standaard-ondernemersteunprogramme om geskikte 
vaardighede, opvoeding en opleiding te fasiliteer

♦ Versekering dat nasionale en provinsiale bemarkingsinisiatiewe in 
samewerking met plaaslike bemarkingsinisiatiewe geskied

♦ Die bevordering en bestuur van die toergidsfunksi e in die provinsie

♦ Die minimering van die negatiewe maatskaplike en omgewingsimpak van 
toerisme.

5.3.3 Toerismebeskermer

Daar word voorgestel dat die provinsiale regering 'n toerismebeskermer aanstel 
om ondersoek in te stel na verbruikersklagtes teen ge registreerde 
toerismediensverskaffers en toerismepraktisyns. Hierdie ombudsman moet aan 
die Provinsiale Minister en die Forum verslag doen.

5.3.4 Gedragskode
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Daar word voorgestel dat die provinsiale regering, na oorleg met die Ministeriële 
Provinsiale Toerismeforum, 'n gedragskode vir toerismepraktisyns en 
toerismediensverskaffers publiseer. Dit sal help om diens van gehalte te 
handhaaf en te bevorder en om vertroue by toeriste te versterk dat hulle 
internasionaal aanvaarbare standaarde kan verwag.

5.3.5 Die Ministeriële Provinsiale Toerismeforum

Daar word voorgestel dat 'n komitee wat die Ministeriële Provinsiale 
Toerismeforum genoem word, ingestel word om kommunikasie en die gees van 
samewerkende regering te fasiliteer en te bevorder.

Samestelling

In ooreenstemming met die beginsel van vennootskap en samewerking word 
daar voorgestel dat die forum bestaan uit -

♦ die verantwoordelike Minister as voorsitter

♦ die voorsitter van die staande komitee in die Provinsiale Parlement 
verantwoordelik vir toerisme

♦ die voorsitters van die uitvoerende komitees van distriksrade en die Unistad 
of hulle benoemdes

♦ die voorsitter van Kaapse Toerisme of 'n lid van die direksie deur die 
voorsitter benoem

♦ verteenwoordigers van die georganiseerde sakewêreld, wanneer nodig.

Funksies

Daar word voorgestel dat die funksies van die Forum soos volg moet wees:

♦ Die bevordering van 'n toerismebeleid vir die provinsie wat die 
toerismebehoeftes van die plaaslike owerhede, die provinsiale regering, die 
toerismebedryf en toeriste ten volle in aanmerking neem

♦ Die deel van inligting en menings oor alle aspekte van toerisme in die 
provinsie

♦ Die koördinering van optrede oor aangeleenthede van onderlinge belang vir 
die provinsiale regering en plaaslike owerhede

♦ Die fasilitering en monitering van ooreenkomste tussen die Minister, Kaapse 
Toerisme en die organisasie wat munisipaliteite in die provinsie 
verteenwoordig met betrekking tot -

� versekering dat die provinsiale regering en plaaslike owerhede hulle 
bevoegdhede uitoefen en hulle funks ies verrig in goeie trou en op 'n 
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samewerkende en onderling ondersteunende manier

� die daarstelling van 'n verenigde beleid vir implementering met 
betrekking tot onder andere bemarking, die ontwikkeling van nuwe 
produkte en deelname aan en bydrae tot die v oorgestelde provinsiale 
toerismedatabasis.

5.4 Voorgestelde institusionele reëlings vir plaaslike regering

5.4.1 Die metropolitaanse en distriksrade

Daar word sterk aanbeveel dat die metropolitaanse raad en distriksrade hulle 
toerismebemarkingspogings integreer met dié van die voorgestelde provinsiale 
bemarkingsagentskap. Vertragings kan die poging om duplisering en 
fragmentering in die bemarking van toerisme in die Provinsie uit te skakel, 
ondermyn. In ooreenstemming met die beginsel van 'n duidelike di fferensiasie 
van rolle word daar voorgestel dat die toerismefunksie van die metropolitaanse 
en distriksrade hoofsaaklik ontwikkelingsgerig en in vennootskap met die 
Provinsie moet wees. Hul funksies moet die volgende insluit:

♦ Leiding op die gebied van toe rismeontwikkeling in hulle gebiede in noue 
oorleg met provinsiale owerhede

♦ Koördinering van gemeenskaplike ontwikkelingsaksies onder die verskillende 
PTB's en ander toerismebelanghebbendes binne hulle regsgebiede

♦ Die handhawing van, en die verskaffing va n toereikende finansiële steun vir, 
'n STO en, waar daar nie 'n STO is nie, fasilitering van die instelling van een 
as dit nodig geag word

♦ Die verskaffing van plaaslike infrastruktuur soos ontspanningsgebiede, 
tekens, stedelike ontwerp en geriewe by toeri smeaantreklikhede

♦ Die beplanning en implementering van programme en projekte wat daarop 
gemik is om bewustheid van toerisme in die distrik of metropolitaanse gebied 
te verbeter, en om te verseker dat dit inskakel by en aanvullend is tot 
provinsiale veldtogte

♦ Die verlening van bystand met die implementering en bevordering van 
nasionale en provinsiale toerismeopleidingsprogramme

♦ Die verskaffing van advies en bystand aan opkomende ondernemers

♦ Die formulering en bestuur van plaaslike aansporings, terwyl ver seker word 
dat investeringsgeleenthede gekoördineer word binne die provinsiale 
investeringsraamwerk

♦ Die verskaffing van gepaste inligting as insette in provinsiale stelsels



69

♦ Samewerking met provinsiale owerhede om 'n geskikte inklusiewe en 
verteenwoordigende kurrikuluminhoud vir toergidse te verseker

♦ Leiding met die instelling van plaaslike toerismeveiligheidsprogramme in 
samewerking met plaaslike sakeondernemings, die SAPD en 
gemeenskappe.

5.4.2 Streektoerismeorganisasies

Funksies en samestelling

Daar word voorgestel dat STO's primêr 'n toerismebemarkingsfunksie op die vlak 
van die metropolitaanse en distriksrade in samewerking met die PTB's in hulle 
regsgebiede sal hê om -

♦ tot streektoerismebeleide by te dra en dit te implementeer binne 'n raamwerk 
wat deur die provinsie en die metropolitaanse of distriksraad gestel is, en om 
die implementering van sulke beleide te bevorder, te steun en te fasiliteer

♦ in samewerking met Kaapse Toerisme toerisme in hulle regsgebiede te 
bevorder en te bemark

♦ 'n databasis van inligting wat vir die formulering van die streektoerismebeleid 
en die implementering van 'n streektoerismestrategie gekoppel aan dié van 
Kaapse Toerisme nodig is, op te rig en in stand te hou (of om so 'n databasis 
te laat oprig en in stand hou)

♦ enige PTB in hulle regsgebiede by te staan en te steun

♦ enige opkomende onderneming en persoon of kategorie van persone in die 
toerismebedryf wat deur onbillike diskriminasie benadeel is, te beskerm en te 
bevorder 

♦ die natuurlike en kulturele bates van hul le gebiede te identifiseer en te 
bevorder

♦ ander verwante aktiwiteite te onderneem

♦ inkomste te genereer om hulle oogmerke te verwesenlik.

5.4.3 Plaaslike munisipale rade

Plaaslike regerings speel 'n belangrike rol in die ontwikkeling van die 
toerismebedryf as deel van hulle breër mandaat vir plaaslike ekonomiese 
ontwikkeling. Daar word voorgestel dat spesifieke munisipale 
toerismeontwikkelingsfunksies die volgende moet insluit:
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♦ Fasiliteer die instelling van een of meer PTB's en hou dit in stand, en ver skaf 
toereikende finansiële steun vir hulle

♦ Hou toerismeaantreklikhede in stand.

♦ Verskaf openbare infrastruktuur in toerismegebiede en hou dit in stand.

♦ Verskaf openbare geriewe soos parkering, ablusiefasiliteite en openbare 
vervoer ter ondersteuning van toerisme.

♦ Beplan ter ondersteuning van toerisme na oorleg met die PTB, en waar van 
toepassing wys grond en ontwikkelingsinfrastruktuur toe vir 
toerismeontwikkeling.

♦ Beplan en verskaf plaaslike padtekens ter ondersteuning van toerisme in 
samewerking met die provinsiale regering.

♦ Bevorder die algemene veiligheid, instandhouding, skoonmaak en verfraaiing 
van die plaaslike gebied.

♦ Handhaaf die omgewingsintegriteit van die plaaslike gebied.

♦ Administreer enige (toekomstige) verpligte registrasiestelsel vir
toerismeondernemings.

Daar word verder voorgestel dat die plaaslike raad 'n plaaslike 
ontwikkelingskomitee aanstel om nóú saam te werk met die beamptes en 
plaaslike bemarkingskomitee van die betrokke PTB.

5.4.4 Plaaslike toerismeburo's

Daar word voorgestel dat PTB's primêr 'n bemarkingsfunksie op die vlak van 
plaaslike munisipaliteite moet hê om -

♦ te help met die formulering van 'n toerismebeleid en -strategie vir hulle 
regsgebiede binne die plaaslike munisipale raamwerk en in samewerking 
met omliggende distrikte

♦ hulle regsgebiede, en enige produk, as 'n toeristebestemming te bemark, in 
samewerking met omliggende munisipaliteite en die provinsie

♦ 'n inligtings- en bystandsdiens te verskaf om toeriste aan te moedig om die 
gebied te besoek, op 'n wyse wa t onderling voordelig vir toeriste en plaaslike 
gemeenskappe is

♦ toerismevaardighede en -bewustheid in die plaaslike gemeenskap te 
ontwikkel en te bevorder ten einde die maksimum volhoubare voordele uit 
toerisme deur die wydste moontlike deelname aan die p laaslike 
toerismebedryf te kry
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♦ die ontwikkeling van gepaste toerisme-infrastruktuur en -produkte te 
bevorder, insluitende aantreklikhede, akkommodasie, vervoer en 
inkopiefasiliteite

♦ opkomende ondernemings en voorheen benadeelde persone in die 
toerismebedryf te beskerm en te bevorder

♦ die natuurlike en kulturele bates van sy regsgebied te identifiseer en te 
bevorder

♦ toerismepromosieliteratuur te produseer en te versprei in samewerking met 
toerismediensverskaffers wat by die bemarkingsagentskap geregistree r is

♦ plaaslike toerismegebeurtenisse, konferensies en byeenkomste te 
organiseer en te bemark in samewerking met geregistreerde 
toerismediensverskaffers

♦ 'n databasis van toerisme-inligting oor die plaaslike gebied wat met die 
bemarkingsagentskap se databasis gekoppel is, in te stel en in stand te hou 
(of dit laat doen)

♦ ander verwante aktiwiteite te onderneem

♦ inkomste te genereer om hulle oogmerke te verwesenlik.

Plaaslike munisipaliteite kan enige van hierdie funksies wysig of verwyder of 
ander byvoeg.

Struktuur en personeelvoorsiening

In dié verband word daar voorgestel dat -

♦ elke PTB 'n vrywillige struktuur sonder winsoogmerk moet wees wat nie op 
sy eie belange ingestel is nie, bestaande uit lede van die betrokke plaaslike 
munisipale gebied, insluitende toerisme-instellings, die breë publiek, 
sakeorganisasies, die plaaslike munisipaliteit en ander PTB's

♦ lidmaatskap van die buro jaarliks hernu moet word en PTB's by magte moet 
wees om verskillende kategorieë van lidmaatskap te bepaal. Die breë 
publiek moet egter vrygestel wees van die betaling van ledegelde sodat hulle 
nie om finansiële redes uitgesluit word van deelname aan die sake van die 
PTB nie

♦ elke PTB 'n plaaslike bemarkingskomitee kies wat nóú moet saamwerk met 
die beamptes en plaaslike ontwikkelingskomitee van die betrokke plaaslike 
munisipaliteit, en 'n sekretariaat vir albei plaaslike komitees aanstel

♦ die lede van 'n PTB 'n HUB aanstel, wat op sy beurt ander personeel moet 
aanstel.
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Finansiering en rekenpligtigheid

In dié verband word daar  voorgestel dat befondsing verskaf word deur 
bewilligings uit die jaarlikse begroting van die betrokke plaaslike raad; skenkings, 
erflatings, borgskappe of bydraes; ledegelde en enige inkomste wat die PTB self 
genereer. Daar word verder voorgestel dat die HUB die rekenpligtige beampte 
moet wees en dat die PTB teenoor die betrokke plaaslike raad aanspreeklik moet 
wees.

5.5 Befondsing

Elk van die drie regeringsfere het 'n funksionele verantwoordelikheid vir toerisme. 
Openbare fondse moet dus deur elk van hi erdie openbare owerhede toegewys 
word. Die potensiële bronne van openbare fondse vir toerisme is besig om te 
verander. Byvoorbeeld, bronne van provinsiale befondsing kan verander as 
gevolg van die infasering van sekere tipes provinsiale belastings.

Huidige vlakke van befondsing vir toerisme, uit alle regeringsfere, word oor die 
algemeen beskou as baie laer as wat nodig is om die huidige behoeftes vir die 
bemarking en ontwikkeling van toerisme die hoof te bied. Die beskikbaarheid van 
fondse om toerisme te ontwikkel en te bevorder is van kritieke belang. Die 
suksesvolle implementering van die toerismestrategie wat in hierdie Witskrif 
voorgestel word, sal aansienlike finansiële hulpbronne verg. Die uitskakeling van 
duplisering by die toewysing van toerismefunk sies wat hierbo voorgestel is, sal 
verseker dat bestaande hulpbronne baie doeltreffender en doelmatiger 
aangewend word.

5.5.1 Befondsing deur die provinsiale regering

Die provinsiale regering sal 'n medebefondser van die voorgestelde 
bemarkingsagentskap wees. Jaarlikse befondsing sal uit die provinsiale begroting 
toegewys word. Voorts sal die provinsiale regering dit oorweeg om 'n gedeelte 
van enige fondse wat van die nasionale regering oorgeplaas word as deel van 'n 
nasionale befondsingskema vir toerismebemarking, na die bemarkingsagentskap 
oor te plaas.

Soos reeds verduidelik is, sal die medebefondsing vir die provinsiale 
bemarkingsagentskap deur die openbare sektor verskaf word. Daar moet nie van 
die private sektor verwag word om die normale lopende ui tgawes van die 
bemarkingsagentskap te help dra nie, maar befondsing moet uit hierdie bron 
gekry word vir dinge soos gesamentlike bemarkingsprojekte of die 
kommersialisering van verskeie fasette van sy bedrywighede, soos 'n 
geïntegreerde inligtingsbestuurstelsel om toerisme dwarsdeur die Provinsie te 
bevorder.

Die Provinsie sal ook die departementele program befonds wat gemik is op die 
ontwikkeling van 'n bemagtigende omgewing waarin toerisme kan floreer, en sal 
oorweging skenk aan die instelling van 'n Toe rismeontwikkelingsfonds, waartoe 
die provinsiale regering en ander vrywilliges sal bydra. Hierdie fonds sal 
aangewend word vir toerismeontwikkelingsprojekte, insluitende kapasiteitsbou en 
produkontwikkeling in verwaarloosde gemeenskappe.
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Waar toepaslik, kan die provinsiale regering gebruikersheffings instel vir sekere 
kategorieë inligting, brosjures of ander dienste. Dit kan ook op 
plaaslikeregeringsvlak gedoen word.

Die provinsiale regering is van mening dat daar 'n stelsel van toerismeheffings 
moet wees wat bedheffings en internasionale vertrekheffings by internasionale 
lughawens insluit. Die heffing en invordering van hierdie heffings kan deur óf die 
provinsiale óf die nasionale regeringsfeer hanteer word. Indien so 'n stelsel deur 
die nasionale regering bestuur word, moet 'n beduidende gedeelte van die 
heffingsinkomste aan die provinsies terugbesorg word in verhouding tot die 
bedrae wat in die provinsies ingevorder word. As dit deur die provinsiale regering 
bestuur word, moet dit binne 'n nasionale raam werk geskied om landswye 
konsekwentheid te verseker.

Die provinsiale regering moet inligting aan toerismebelanghebbendes in die 
provinsie verskaf oor hoe om toegang te kry tot fondse uit ander 
befondsingsagentskappe soos die Ontwikkelingsbank van Suider -Afrika, die 
Nywerheidontwikkelingskorporasie, Ntsika, fondse vir armoedeverligting, Khula 
(Edms.) Bpk. en Enterprise Finance Beperk.

5.5.2 Befondsing deur die metropolitaanse rade, distriksrade en plaaslike 
munisipaliteite

Daar word voorgestel dat metropolitaanse, distriks- en plaaslike munisipaliteite 
bydra tot die befondsing van die provinsiale bemarkingsagentskap. Fondse om 
die ander funksies te verrig, moet aan die normale programme van die 
streekowerheidsliggame toegewys word, asook aan streekkantore.

Die provinsiale regering sal plaaslike regeringsliggame bystaan om vir toerisme 
te begroot deur 'n model vir die befondsing van toerisme te ontwikkel. Riglyne 
moet verskaf word vir die toewysing van 'n sekere persentasie van inkomste aan 
toerisme, wat die snels groeiende sektor van die ekonomie in die Provinsie is.

Daar word voorgestel dat plaaslike munisipaliteite tot die befondsing van die 
bestaande en toekomstige PTB's in hulle regsgebiede bydra en dat hulle begroot 
om hulle ander toerismebevorderingsfunksies te verrig soos hierbo uiteengesit. 
Die provinsiale regering sal ondersoek instel na die invoering van 'n stelsel van 
verpligte registrasie van toerismeondernemings. Die registrasiegelde sal aan die 
plaaslike munisipaliteit toeval, wat ook die stel sel op 'n agentskapsgrondslag sal 
administreer.

5.6 Gevolgtrekking

Hierdie voorstelle word gemaak met die idee dat 'strategie deur struktuur gevolg 
moet word'. Die bestaande provinsiale toerismestrukture is geskep tydens 'n 
oorgangsfase in Suid-Afrika, wat oorgang in plaaslike regeringstrukture sowel as 
Suid-Afrika se hertoetrede tot die wêreldtoerismemark as 'n vrye mededingende 
wêreldrolspeler betref.
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Een van die gevolge hiervan was dat die skeidslyne tussen die rolle en 
verantwoordelikhede van die huidige institusionele rolspelers in die provinsiale 
toerismearena vervaag het. Die institusionele strukture en befondsingsreëlings 
wat in hierdie afdeling voorgestel word, is 'n poging om die situasie reg te stel. 
Daar word 'n geïntegreerde struktuur voorges tel met die oog op -

♦ verantwoordelikhede vir ontwikkeling en bemarking

♦ verantwoordelikhede in verskillende regeringsfere

♦ die behoefte om insette van die private sektor in beplanning op alle vlakke te 
integreer

♦ die maniere waarop hierdie strukture befon ds kan word.
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Aanhangsel A: Uittreksel uit die Handves vir Volhoubare 
Toerisme

1. Toerismeontwikkeling moet gegrond wees op maatst awwe van 
volhoubaarheid, wat beteken dat dit oor die lang termyn draaglik, 
ekonomiese lewensvatbaar asook eties en maatskaplik billik vir die 
plaaslike gemeenskappe moet wees. Volhoubare ontwikkeling is 'n 
geleide proses wat wêreldwye bestuur van hulpbronn e behels ten einde 
die lewensvatbaarheid van daardie hulpbronne te verseker, sodat ons 
natuurlike en kulturele kapitaal bewaar kan word. As 'n kragtige 
instrument vir ontwikkeling kan en moet toerisme daadwerklik deelneem 
aan die strategie van volhoubare o ntwikkeling. 'n Vereiste van gesonde 
bestuur van toerisme is dat die volhoubaarheid van die hulpbronne 
waarvan dit afhanklik is, gewaarborg moet wees.

2. Die volhoubare aard van toerisme vereis dat dit die natuurlike, kulturele 
en menslike omgewings moet integreer; dit moet die brose balanse wat 
kenmerkend van baie toeristebestemmings is, respekteer, veral talle klein 
eilandjies en omgewingsensitiewe gebiede. Toerisme moet 'n 
aanvaarbare evolusie verseker rakende die invloed van die aktiwiteit op 
natuurlike hulpbronne, bioverskeidenheid en die kapasiteit vir assimilasie 
van enige invloede en residue wat opgelewer word.

3. Toerisme moet ag slaan op sy gevolge vir kulturele erfenis en tradisionele 
elemente, aktiwiteite en dinamika van elke plaaslike gemeensk ap. Die 
erkenning van die tradisionele elemente en aktiwiteite van elke plaaslike 
gemeenskap en steun vir sy identiteit, kultuur en belange moet te alle tye 
'n sentrale rol speel in die formulering van toerismestrategieë, veral in 
ontwikkelende lande.

4. Die aktiewe bydrae van toerisme tot volhoubare ontwikkeling veronderstel 
noodwendig die solidariteit, onderlinge respek en deelname van al die 
rolspelers wat by die proses betrokke is, veral dié wat inheems in die 
betrokke plek is. Gemelde solidariteit, on derlinge respek en deelname 
moet gegrond wees op doeltreffende meganismes vir samewerking op 
alle vlakke: plaaslik, nasionaal, streek en internasionael.

5. Die bewaring, beskerming en waardering van die waarde van ons 
natuurlike en kulturele hulpbronne bied 'n bevoorregte gebied vir 
samewerking. Hierdie benadering impliseer dat almal wat verantwoordelik 
is, 'n ware uitdaging moet aanvaar, dié van kulturele en professionele 
innovasie, en ook 'n groot poging moet aanwend om geïntegreerde 
instrumente vir beplanning en bestuur te skep. Hierdie benadering moet 
verseker dat alle verantwoordelike rolspelers beskik oor geïntegreerde 
instrumente van samewerking en bestuur, insluitende tegnologiese 
innovasies.
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6. In oorleg met belanghebbende en geaffekteerde partye moet die 
bewaring van sowel die gehalte van die toeristebestemming as die 
kapasiteit om toeriste tevrede te stel, deur plaaslike gemeenskappe 
bepaal word en dit moet prioriteitsoogmerke wees by die formulering van 
toerismestrategieë en -projekte.

7. Om met volhoubare ontwikkeling bestaanbaar te wees, moet toerisme 
gegrond wees op die verskeidenheid van geleenthede wat die plaaslike 
ekonomie bied. Dit moet ten volle geïntegreer wees in en positief bydra tot 
die plaaslike ekonomiese ontwikkeling.

8. Alle opsies vir toerismeontwikkeling moet in effek daarop gemik wees om 
die lewensgehalte van alle mense te verbeter en moet 'n positiewe 
uitwerking en onderlinge verhouding betreffende sosiokulturele identiteit 
behels.

(Die eerste agt beginsels van die Wêreldto erismeorganisasie se Lanzarote-
handves vir Volhoubare Toerisme, wat op 28 April 1995 onderteken is. Die 
handves is deur Suid-Afrika bekragtig. Die WTO is 'n tussenregeringsliggaam 
met 138 lidlande wat deur die Verenigde Nasies belas is met die bevordering en 
ontwikkeling van toerisme.)
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Aanhangsel B: Institusionele raamwerkmatriks

Bemarkingsagentskappe Owerheidsorganisasies
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Departement van Omgewingsake 
en Toerisme

♦ Verantwoordelik vir nasionale 
toerismebeleid, -regulering en 
-ontwikkeling

♦ Nasionale minister is politieke 

MINLUR: Toerisme
♦ Nasionale/provinsiale forum van 

politieke hoofde van toerisme

Suid-Afrikaanse Toerisme
♦ Statutêre agentskap 

verantwoordelik vir nasionale 
toerismebemarking

MIPTEK: Toerisme
♦ Nasionale/provinsiale forum van 

uitvoerende hoofde van toerisme
♦ Steun MINLUR: Toerisme

Kaapse Toerisme (voorgestel)
♦ Statutêre agentskap 

verantwoordelik vir provinsiale 
toerismebemarking (Wes-
Kaap)

♦ Akkrediteer 
toerismepraktisyns en 
toerismediensverskaffers

♦ Direksie sluit in 
verteenwoordigers van die 
owerheid (provinsiaal, 
metropolitaans en distrik), 
private sektor, HUB van Suid-
Afrikaanse Toerisme en HUB 
van Wes-Kaapse 
Natuurbewaringsraad

Departement van Ekonomiese 
Sake, Landbou en Toerisme

♦ Verantwoordelik vir provinsiale 
toerismebeleid, -regulering en 
-ontwikkeling

♦ Provinsiale minister is politieke 

Ministeriële Provinsiale 
Toerismeforum (voorgestel)

♦ Bevorder omvattende 
toerismebeleid in die Wes-Kaap, 
met inagneming van die 
behoeftes van plaaslike, streek-
en provinsiale regerings, die 
toerismebedryf en toeriste

♦ Bestaan uit die provinsiale 
Minister, voorsitter van staande 
komitee, voorsitters van 
plaaslike en streekregerings, 
HUB van Kaapse Toerisme, en 

Toerismebeskermer (voorgestel)
♦ Ondersoek klagtes teen 

geregistreerde 
toerismediensverskaffers en 

(Vervolg op volgende bladsy)
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Metropolitaanse raad en distriksrade
♦ Verantwoordelik vir toerismebeleid, 

-regulering en ontwikkeling

Streektoerismeorganisasies 
(STO's)

♦ Verantwoordelik vir 
streektoerismebemarking 

♦ Help en steun PTB's in hulle 
regsgebiede

♦ Bestaan uit twee 
verteenwoordigers van PTB's 
en drie verteenwoordigers van 
tersaaklike metropolitaanse of 
distriksraad

♦ Bestaande STO's kan behou of 
afgeskaf word, nuwe STO's 
kan ingestel word

♦ Befonds hoofsaaklik deur 

Plaaslike rade
♦ Verantwoordelik vir plaaslike 

toerismebeleid, -regulering en 

Plaaslike toerismeburo's (PTB's)
♦ Verantwoordelik vir plaaslike 

toerismebemarking
♦ Bestaan uit lede van betrokke 

plaaslike gebied, insluitende 
toerismeondernemings, breë 
publiek, sakeorganisasies, 
plaaslike raad en ander PTB's 
in die gebied

♦ Bestaande PTB's kan behou of 
afgeskaf word, nuwe PTB's 
kan ingestel word

♦ Befonds hoofsaaklik deur 


