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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: Vergroten Sportvisserijtoerisme in Flevoland

Agendapunt: 9a

Onderwerp Statenvoorstel: Zomernota 2021

Nummer Statenvoorstel: 2778436

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

/

a.

en gaan over tot de orde van de dag.

MOTIE

Overwegende dat: /
Vissen een gezonde sport is waarbij jon^ren en volwassen in de buitenlucht kunnen genieten, dus 
niet achter de spelcomputer, en de provincie sporten wil stimuleren.
Iedere stimulans aan de vrijetijdssecror nu extra waardevol is voor herstel.

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 30 juni 2021

Constaterende dat: /
1,7 miljoen mensen in 2020 een of meer keer hebben Kvist in hun eigen land op het binnenwater of 
op zee. /
Ongeveer 650.000 mensen aangesloten zijn bij de SfxJrtvisserij Nederland.
Nederland in het algemeen en Flevoland in het bijzonder een waterland is.
Onderzoek naar de gevolgen van het coronaviri^op de vrijetijdssector in Flevoland laat zien dat de 
sector in Flevoland flink geraakt is. /

X Verzoeken het college (dictum) / [2 Dragen het college op (dictum) / O Spreken uit (dictum) 
Aan het verzoek van de Sportvisserij Oost-Nederland te voldoen om het sportvisserijtoerisme te vergroten en 
de volgende punten uit te voeren: /

1. Geef sportvisserijtoerisr/e in beeld op www.visitflevoland.nl
Geef hierin eemouidelijke koppeling (letterlijk link) met de website www.fishinginhoUand.nl

2. In provinciale promotionele activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme (beurzen / 
magazines) sportvis^ij benoemen als recreatievorm (linken naar wv/w.fishinginholland.nl)
3. In provinciaal toeristisch en recreatief beleid refereren naar sportvissen en kansen t.a.v. 
sportvisserijtoertóme. Bijvoorbeeld in het toekomstig beleidsplan recreatie en toerisme en de 
bijbehorende iJtvoeringsagenda) de sportvisserij als recreatievorm benoemen.
4. Benoem a^provincie in gesprek met de recreatiesector de kansen t.a.v. sportvisserijtoerisme 
(sportvissen] wordt heel vaak vergeten. Meest wordt er bij recreatie verwezen naar wandelen, 
fietsen ei^aren)
5. Wijs sds provincie of als recreatiesector recreatieondernemers op het bestaan van de website 
fishinarin hólland en geef aan dat recreatieondernemers zich kunnen profileren via de website fishing 
in hodand (overnachtingsaccomodaties/ trailerhellingen/ hengelsportwinkeliers
6. Voorzie als provincie in goede randvoorwaarden en voorzieningen t.b.v. de sportvisserij. Als het 
gaat om de randmeren denk dan b.v. aan:
' a. voldoenden en goede trailerhellingen met voldoende parkeergelegenheid

b. een goede bevaarbarheid en beperkte overlast van waterplanten,
7. Kansen voor samenwerking met de sportvisserijsector als het gaat om promotie van de 
sportvisserijmogelijkheden van de Provincie Flevoland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nationale en 
internationale sportvisserij magazines, de nieuwsbrief die vier keer per jaar uitgaat naar 50.000 
Duitse sportvissers en via onze website fishing in hólland.
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Motie nr.: 2
(In te vullen door de griffier)

PROVINCIALE STATtJ

______
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Naam initiatiefnemer: J.H.N. Beenen (JA21)

Handtekening initiatiefnemer:

Sc/U/z""'



I

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING
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/ 1'ydus besloten in de openb^r^ vergad^ng van Provinciale Staten van 30 juni 2021.
Statengriffier,!
mr. A. Kost
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