standpunt: Recreatie
Fryslân

∆	Meer mogelijkheden voor

∆	Publiek-private initiatieven

recreatie en toerisme in Fryslân.
∆	Recreatiewoning mag hoofd
verblijf zijn (als dit de enige
woning is).
∆	Ruimere recreatievoorzieningen
voor inwoners.
∆	Gemeenteoverstijgende voor
zieningen ook gemeente
overstijgend behouden.

bundelen.
∆	Samen met gemeenten
investeringsprogramma’s
maken voor het versterken van
landrecreatie. Speerpunten zijn
de Wadden en Noordoost- en
Zuidoost-Fryslân (80 miljoen
euro).

∆	Op de NHL kennisontwikkeling

∆	Eén organisatie voor de

over duurzame recreatie
stimuleren.
∆	Kennis in regionale samen
werkingsverbanden gebruiken
voor innovatie van toerisme.
∆	‘Zwerfkampeerplaatsen’ aan
leggen, waar een tent enkele
dagen mag staan om wild te
kamperen.
∆	Betere toegankelijkheid voor
mensen met een beperking.
∆	Toeristische informatie digitaal
beschikbaar maken.

promotie van Fryslân.
∆	Inzetten op nationaal erfgoed
en Unesco-erfgoed.

∆	Een samenhangend en goed
onderhouden wandel- en fiets
netwerk.

In het partijprogramma wordt
dit onderwerp niet specifiek
benoemd.

∆	De diversiteit in Fryslân
promoten.

∆	Routenetwerken voor varen,
fietsen, wandelen, paardrijden
en mountainbiken.
∆	Meer ruimte voor vakantie
parken.
∆	Een regionale evenementen
kalender (afstemmen
evenementen).
∆	Één organisatie voor de
promotie van Fryslân.

∆	Focus op kleinschalige voor

∆	Meer toeristen uit landen als

∆	Focus op kwaliteit bij verdere

zieningen. KH18 biedt
mogelijkheden voor kleine
ondernemers (zoals eigenaren
b&b’s en boerencampings).
Ontwikkelingen mogen niet
ten koste gaan van natuur en
milieu.
∆	Toeristenkaart die voordelen
oplevert

China, Brazilië en India.
∆	Twintig miljoen investeren in
Sudwest Fryslân, Harlingen en
het Waddengebied, tien miljoen
investeren in veerdiensten
naar de Waddeneilanden.
Zodat toerisme meer banen en
inkomsten oplevert.

ontwikkeling recreatie en
toerisme.
∆	Toerisme goed combineren
met andere activiteiten op het
platteland, geen grootschalige
projecten in de open ruimte.

∆	Recreatie mag niet ten koste

∆	Minder lastendruk voor

∆	Meer kwaliteit bieden voor

gaan van natuur en land
schappelijke waarden.

recreatieondernemers.
∆	Recreatiegebieden goed onder
houden. Recreatie op de
Waddeneilanden en het vaste
land actief bevorderen.

een lagere prijs geeft recreatie
een boost. Dit lukt met een
eenvoudige en goedkope
overheid, die zich beperkt tot
echte collectieve zaken.

