PROVINCIA

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Moöe nr.:
(In te vullen door de griffier)

Overkoepelende website toeristische informatie Flevoland
Onderwerp:
9a

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel

Vaststelling Beleidsplan Recreatie öToerisme Flevoland

Nummer Statenvoorstel:

1973781

Aan d e v o o r z i t t e r van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:
Constaterende dat:
* toeristische online informatie over Flevoland momenteel op verschillende manieren ontsloten wordt. Er zijn
diverse sites zoals ookflevoland.nl (dit is de belangrijkste, deze wordt verzorgd door toerisme flevoland), wat
te doen in flevoland.nl, flevolandvandaagopstap.nl en natuurlijk de wv-sites van de flevolandse gemeentes.
* er sprake is van versnippering en een logisch, vanuit een toerist gedacht, overkoepelend platform ontbreekt.
* de provincie een regierol heeft op gebied van toerisme en recreatie en dat overkopelende communicatie op
dit gebied reeds deel uitmaakt van de opdracht van de provincie aan Toerisme Flevoland.
* de provincie nadrukkelijk uitgesproken heeft zich te virillen inzetten voor een aantrekkelijk Ftevoland op
diverse niveaus, waarbij de banenmotor van de sector toerisme en recreactie een belangrijke factor is.
Overwegende dat:
* een toerist die wil weten wat er in Flevoland te doen is, hoogstwaarschijnlijk als eerste zoekopdracht
"wviw.flevoland.nl" zal intikken in google.
* er provincies zijn die hun website actief gebruiken als overkoepelend toeristisch portaal, zoals bijvoorbeeld
vyww.drenthe.nl.
* een dergelijke gastvrij ogende site ook een positieve uitstraling heeft naar niet toeristische bezoekers zoals
ondernemers en inwoners.
Spreken uit-
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* www.flevoland.nl te gebruiken a l i > ^ n overkoepelend portaal opdat toeristische informatie veel beter kan
worden ontsloten, waarbij D r e n t h ^ l s inspiratievoorbeeld kan dienen.
* de huidige informatie van o.a. "ookflevoland.nl" daarbij te integreren, waarmee deze beter en logischer
vindbaar wordt. De content is daarmee al voorhanden, en het beheer kan in handen blijven van de partijen
die nu 'ookflevoland.nl' beheren.
* informatie in diverse talen en crosslinks met onderliggende sites van gemeentes en andere partijen hierbij
belangrijk zijn.

Verzoeken het college /

Dragen het college op /

Spreken uit

de site www.flevoland.nl volgens deze richtlijnen vorm te geven;
Provinciale Staten over uiterlijk een halfjaar te informeren omtrent de stand van zaken

en gaan over tot de orde van de dag.
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J.J. Klijnstra-Rippen

Naam initiatiefnemer:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
^
statengriffier,
Voorzitter,
A. Kost

L. Verbeek

