
MOTIE

In te vullen door de griffier

Indiener: 
VVD, Esther de Vrij

Mede-indiener(s):

PvdA, Jaap Stalenburg
Christen Unie, Matthijs de Vries
D66, Bea Bijlsma 
FvD, Maarten Goudzwaard

Motie nr.

Paraaf

Agendapunt 07

Besluit

MOTIE, ex artikel 30 Reglement van orde

Statenvergadering 22 april 2020

Agendapunt 07 Beliedsnota Gastfrij Fryslân 2028

Korte titel motie Actieplan Gastvrijheidseconomie

De Staten, in vergadering bijeen op 22 april gehoord hebbende de beraadslaging

constaterende dat:
 het coronavirus (COVID-19) de recreatie- en toerismesector enorm hard raakt; 
 de beleidsnota ‘Gastfrij Fryslân 2028’ opgesteld is in het tijdperk voor het coronavirus;  
 in het PS voorstel het volgende is opgenomen “De beliedsnota wurdt hjirnei konkretisearre yn in útfieringsprogramma mei 

dêryn opnommen de ynspannings en ferdieling fan middels oant en mei 2023’’;
 in de DS brief (01755580) staat “Ook provinciaal is er een taskforce toerisme ingericht met vertegenwoordigers van overheid 

en bedrijfsleven”

overwegende dat:
 COVID-19 langdurige negatieve effecten kan hebben op ondernemers en de economie in bijvoorbeeld de recreatie- en 

toerismesector ;
 de provinciale taskforce een belangrijke rol spelen bij het maken van een actieplan; 
 er wellicht koppelkansen zijn met ander provinciaal beleid, zoals bijvoorbeeld de cultuursector, die evenzeer zwaar getroffen 

is door de corona crisis
 de provincie een ondersteunende en faciliterende rol kan spelen bij het herstel van de sector bijvoorbeeld door het 

verminderen van de regeldruk voor ondernemer, door beleidstemporisering ontstane budgettaire ruimte in te zetten, extra 
marketing inspanningen te leveren en banken te stimuleren een flexibele houding aan te nemen;   

 via de ‘Hackathon’ methode de behoeftes en ideeën van de sector, mienskip en ondernemers goed boven water komen;.  

verzoekt het College van Gedeputeerde Staten

 op zeer korte termijn met een adequaat actieplan te komen voor de gastvrijheidssector, waarbij 
- de overwegingen als uitgangpunt leidend zijn in de aanpak;
- het actieplan samenhang heeft met andere provinciale beleidsvelden die evenzeer zijn getroffen door deze crisis.
- er nadrukkelijk wordt gekeken naar de koppelkansen met ander provinciaal beleid, zoals bijvoorbeeld de cultuursector.

 het actieplan gastvrijheidseconomie voor de PS-vergadering van 24 juni 2020 aan Provinciale Staten  te sturen, zodat 
Provinciale Staten hiervan kennis kan nemen.

en gaan over tot de orde van de dag. 
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