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Onderwerp 
Vaststelling Beleidsplan Recreatie & Toerisme Flevoland  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor: 
 

1. Beslispunten 
1. Het beleidsplan Recreatie & Toerisme Flevoland vast te stellen; 
2. De 2e begrotingswijziging voor 2017 vast te stellen waarbij € 150.000 

wordt onttrokken aan de reserve strategische projecten, oormerk toeris-
me en recreatie, voor de toeristische en recreatieve benutting van mo-
numenten.  

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past in het programma 3.2: Recreatie en Toerisme, inclusief 
gebiedspromotie.   

 
3. Eerdere behandeling  

Op 6 april 2016 hebben uw Staten de startnotitie voor dit beleidsplan vastge-
steld. Allereerst zijn er klankbordgesprekken gehouden met de zes gemeen-
ten, branche-, leden- en uitvoeringsorganisaties over de sterktes, zwaktes, 
kansen en bedreigingen voor de Flevolandse vrijetijdssector. Vervolgens zijn 
er na een uitgebreide online consultatie begin juni twee werksessies gehou-
den met ondernemers en andere betrokkenen van de vrijetijdssector. Hier-
voor zijn ook statenleden uitgenodigd. 
Op 6 juli 2016 is er in de commissie economie in een beeldvormende ronde 
een terugkoppeling gegeven van de uitkomsten van de consultatieronde.  
Op 8 september 2016 zijn uw Staten per mededeling geïnformeerd over de 
ter inzage legging van de beleidsnota. De ter inzage legging eindigde op 4 ok-
tober 2016. 
Op 13 oktober 2016zijn uw Staten in de commissie Economie tijdens een 
beeldvormende ronde bijgepraat over de gekozen programmalijnen, de in-
spraakreacties en in de gelegenheid gesteld nadere vragen te stellen.    

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. De vaststelling van nieuw beleid is een bevoegdheid van Provinciale Sta-
ten. Hiermee worden kaders geboden voor de besteding van de in de be-
groting gereserveerde middelen.   

2.1 Het is aan Provinciale Staten om middelen uit de reserve strategische 
projecten te onttrekken en toe te voegen aan de begroting.  
 

5. Verdere behandeling PS 
Na vaststelling van het beleidsplan zullen Gedeputeerde Staten in samenwer-
king met de zes gemeenten en overige gebiedspartners de verder uitvoering 
vormgeven. Een uitwerking kan bijvoorbeeld zijn een stimuleringsregeling 
voor de programmalijnen, waar vanuit de sector veel initiatieven worden 
verwacht. Uw Staten zal over de voortgang van de uitvoering geïnformeerd 
worden.   

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Voor het opstellen van het beleidsplan is een brede consultatie gehouden bij 
ondernemers, brancheorganisaties, gemeenten en andere bij de vrijetijdssec-
tor betrokken organisaties. 
Uit deze consultatie is naar voren gekomen dat er vooral behoefte is om het 
specifieke onderscheidende karakter van Flevoland; Nieuw land op de zeebo-
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dem beter te profileren. Deze invalshoek helpt bij het benadrukken en beleefbaar maken van 
die kenmerken waarin Flevoland uniek is.  
In het beleidsplan zijn een aantal programmalijnen uitgewerkt om te stimuleren dat onderne-
mers en gebiedspartijen in onderlinge samenwerking zich richten op kansrijke doelgroepen  om 
nieuwe producten te ontwikkelen en ook het unieke en onderscheidende karakter bij zowel be-
staand als nieuw aanbod meer herkenbaar en beleefbaar te maken.    

 
7. Beoogd effect 

Een duidelijke profilering en een toekomstbestendig en gevarieerd vrijetijdsaanbod, waardoor 
meer bezoekers naar Flevoland komen, daar langer willen verblijven en hiermee bijdragen aan 
de vrijetijdseconomie van de vrijetijdsbestemming Flevoland.   

 
8. Argumenten 

1.1. Het beleidsplan biedt kaders voor de uitvoering. 
Het beleidsplan schetst op hoofdlijnen de ambities van de provincie, de bestaande situatie met 
kansen en bedreigingen en een strategie om de vrijetijdssector te versterken. De vijf program-
malijnen geven aan welke accenten de provincie daarin wil leggen en welke middelen daarvoor 
vanuit de provincie beschikbaar zijn.  
 
1.2. De inspraakreacties ondersteunen de gekozen hoofdlijnen. 
In de inspraakperiode zijn er 14 reacties ontvangen. In het algemeen wordt er waardering uitge-
sproken over de ambities en de keuze om meer te focussen op het unieke karakter van Flevo-
land via het 'thema' Nieuw Land op de zeebodem. De meeste opmerkingen over het kaartmate-
riaal of concrete formuleringen zijn aangepast en/of toegevoegd. Daarnaast zijn veel opmerkin-
gen gemaakt die niet zozeer betrekking hebben op de beleidsnota maar meer ingaan op de uit-
voering. Deze opmerkingen worden betrokken bij de vervolgfase waarin samen met de zes ge-
meenten en overige gebiedspartners de uitvoering verder zal worden uitgewerkt.  
2. Er wordt invulling gegeven aan een van de ambities uit het coalitieakkoord.  
In het coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd om de toeristische en recreatieve benutting 
van monumenten te versterken. Met programmalijn vier (recreatieve benutting van monumen-
ten) kan hier uitvoering aan worden gegeven wanneer de gereserveerde middelen vanuit de re-
serve worden overgebracht naar de begroting.  

 
9. Kanttekeningen 

 n.v.t.     
 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Beleidsplan Recreatie & Toerisme Flevoland       1957694 Bijgevoegd 
Antwoordnota bij Ontwerp Beleidsplan Recreatie & Toe-
risme Flevoland 

     1973467 Bijgevoegd 

2e Begrotingswijziging 2017 (PS17/02)      1979776 Bijgevoegd 
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