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Onderwerp:

Pionierspad Flevoland

Agendapunt:

9d

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2015-2019
Nummer Statenvoorstel:

1726223

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

1 juli 2015

Constaterende dat:
- PS en GS een brief hebben ontvangen van de stichting Wandelnet
- In het LIS van week 23 middels een brief de gevolgen staan aangegeven van de beslissing om geen subsidie
toe te kennen
- Stichting Wandelnet al vanaf 2007 geen subsidie van de Provincie Flevoland meer ontvangt.
- De stichting vanaf 2007 uit eigen middelen het Pionierspad onderhoudt en de daaraan gekoppelde info op
haar website
- De stichting overweegt om alle informatie en route kaartjes betreffende het Flevolandse deel van haar
website af te halen en de route niet meer te onderhouden
Overwegende dat:
- In de het coalitie akkoord de vrije tijdseconomie ais een niet te onderschatten banenmotor wordt gezien
- Het pionierspad deel uit maakt van vrijetijdseconomie
- Stichting Wandelnet voor een eerlijke verdeling van een bijdrage per provincie is
^ Verzoeken het college / •

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- Aan de stichting Wandelnet een subsidie toe te kennen voor 2015 van € 10.658,=
- Dit te financieren uit het budget voor toerisme, recreatie en strategische gebiedspromotie.
- Vanaf 2016 de subsidie structureel te hervatten en hiervoor een bedrag op te nemen in het budget voor 2016
en volgende jaren.
en gaan over tot de orde van de dag.
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De motie is:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
Voorzitter,
A. Kost
L. Verbeek
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