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MOTIE, ex artikel 30 Reglement van orde 

Statenvergadering 
 

22 april 2020 

Agendapunt 
 

07. Beliedsnota Gastfrij Fryslân 2028 

Korte titel motie 
 

Boerenlandpaden en kerkpaden 

De Staten, in vergadering bijeen op 22 april 2020, gehoord hebbende de beraadslaging; 
 
constaterende dat: 

- tientallen kilometers aan onverharde Friese wandelpaden niet meer toegankelijk 
zijn; 

- het merendeel van deze oude kerkenpaden en boerenlandpaden op privéterrein 
liggen; 

- er in het verleden afspraken waren met de eigenaren over onderhoud, 
vergoedingen en eventuele schade; 

- er nu geen regeling meer is van de provincie voor de verzekering van eventuele 
schade en een vergoeding voor de eigenaren;  

- er eerdere investeringen in voorzieningen zijn gedaan (zoals een heechhout bij 
Aalsum, bruggetjes, hekwerken e.d.) in het kader van het project 
Waddenwandelen. Deze voorzieningen er nu renteloos bij liggen. 
 

overwegende dat: 
- een goed netwerk van wandelpaden goed is voor het toerisme in de provincie; 
- Fryslân veel middeleeuwse kerken heeft die langs deze wandelpaden liggen; 
- dit mogelijkheden geeft om de wandelpaden aan het cultureel erfgoed te 

verbinden.  
- deze paden onderdeel vormen van de dag recreatieve netwerken: 
- de wandelpaden geschikt zijn voor de 'anderhalve-meter-toerisme'; 
- de wandelpaden volledig voldoen aan de beleidsnotie Gastvrij Fryslân 2028, dat wil 

zeggen ‘slimme groei’ en spreiding van de toeristen in Fryslân; 
- door middel van slimme apps die de toerisme bevorderen, ook deze ‘stille paden’ 

op de kaart gezet kunnen worden.   
 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten het gebruik van de boerenlandpaden en 
de kerkpaden opnieuw mogelijk te maken. Hiervoor een nieuwe regeling op te stellen met 
daarin onder anderen opgenomen wie waar verantwoordelijk voor is en een mogelijke 
vergoeding voor eigenaren. Terugkoppeling van de regeling te geven aan Provinciale 
Staten in september 2020.  

en gaan over tot de orde van de dag 
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