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Statenvergadering 22 april 2020

Agendapunt

Korte titel amendement Bijsturen beleid Gastvrij Fryslân op effecten als gevolg van de 
coronacrisis. 

Toelichting op het amendement:

Met het vaststellen van de beleidsnota Gastvrij Fryslân worden provinciale ambities, 
doelen en prioritaire opgaven voor de beleidsperiode tot en met 2028 benoemd. 
Hierin is per prioritaire opgave een uitwerking gemaakt van onze provinciale inzet en de 
daarbij behorende koppelkansen met andere beleidsthema’s. 
Echter de besluitvorming vindt plaats op een moment waarop de wereld als gevolg van de 
coronacrisis genadeloos hard verandert; dat geldt ook voor de wereld van toerisme en 
recreatie in onze provincie. De effecten van de crisis zijn voor de korte en lange termijn 
niet te overzien. Daar waar het vast te stellen beleid nog uitging van een groeiende sector,
is vandaag duidelijk dat we te maken hebben met één van de in de beleidsbrief genoemde
risico’s: ‘externe factoren die van invloed zijn op de groei van toerisme…’. 
Dit amendement is nodig om voor de korte termijn de juiste accenten te kunnen leggen en 
om tijdig bijsturen mogelijk te maken. 

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor
Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit:

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

De beleidsnota en het monitoringskader zijn tot stand gebracht 
in een periode waarin de gastvrijheidseconomie floreerde. 

Er als gevolg van de coronacrisis sprake is van een andere 
werkelijkheid; een werkelijkheid waarin de toeristische sector 
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hard wordt geraakt. 

Het vaststellen van de beleidsnota Gastvrij Fryslân in het 
belang is van de gastvrijheidseconomie in Fryslân en budgetten
doorgang kunnen vinden.

Het bijstellen mogelijk maken van de beleidsnota om 
mogelijkheden van het “herstel’ van de toeristische sector te 
kunnen versnellen. 

Besluit Schrappen uit tekst besluit:

De beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vast te stellen als 
beleidskader tot aan 2028. 

Geschrapte tekst vervangen door:

De beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vast te stellen als 
beleidskader tot aan 2028. In mei 2021 het ingezette beleid te 
evalueren en waar noodzakelijk bij te stellen en deze voor te 
leggen aan PS.

Toevoegen aan besluit:
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