
De Provincie moet volop inzetten op toerisme en 

recreatie 

Het is Provinciaal Belang Fryslân al jaar en dag een doorn in het oog dat 

(cultuur)toerisme en recreatie niet nummer 1 is in onze provincie. De 

marketingcommunicatie kan veel en veel beter. En ook de ontwikkeling 

van (cultuur) toeristische en recreatieve mogelijkheden blijft ver achter 

bij wat nodig is. Er wordt steeds gewezen naar ondernemers. Die cocon 

van de provinciale wetmatigheden moet worden doorbroken. De 

provincie moet juist initiatief tonen, mogelijkheden scheppen en een 

helpende hand uitsteken naar (startende) ondernemers. Ook financieel.  

Werkgelegenheid is al jaar en dag een zorg voor de politiek. Een goede 

werkplek waar mensen met plezier naar toe gaan en hun boterham 

verdienen, is uitermate belangrijk. Fryslân is van oudsher een agrarische 

provincie naast industrie en dienstverlening. Maar deze economische 

activiteiten staan onder druk. Mede door toenemende automatisering 

en efficiency. Dat betekent dat ook de werkgelegenheid in deze sectoren 

afneemt. Dus moet worden gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid of 

uitbreiding. En dat kan heel goed door toerisme en recreatie. 

Drie miljoen 

De provincie Fryslân kent een gevarieerde landschappelijke uitstraling 

waar mensen heel goed plezierig kunnen verblijven. Vooral nu in 

toenemende mate ouderen regelmatig op pad gaan om te recreëren. En 

het aantal neemt alleen maar toe. Er zijn op dit moment al meer dan 3 

miljoen mensen boven de 65 jaar in Nederland. Veel jonge gezinnen 

zoeken ook vertier in eigen land, en waarom niet in onze mooie 

provincie. 

Daarom moet de provincie van verdere ontwikkeling van het (cultuur) 

toerisme en recreatie een prioriteit maken. Het is een industrie die niet 

last heeft van robotisering of efficiënte bedrijfsvoering. Immers, het is 

puur mensenwerk. Daarbij moet meer dan nu worden ingezet op 

promotie, en niet alleen voor het merengebied, maar ook voor de 

oostkant grenzend aan Drenthe, het noorden met prachtige vergezichten 

en Gaasterland. En niet te vergeten de reclame in het buitenland. Belgen 

komen graag naar Friesland om maar een voorbeeld te noemen. En die 

communicatie gebeurt lang niet goed genoeg. Bovendien moeten 

gemeenten er nauw bij betrokken worden. 

Verder moeten de toeristische vaarroutes sterk worden verbeterd. Er 

moeten brede fietspaden komen voor de veiligheid van fietser en 

wandelaar. Dus zorgen voor de mogelijkheid dat e-bikes elkaar en 

anderen veilig kunnen passeren. Lokale partijen verenigd in Provinciaal 

Belang Fryslân willen dus dat er volop wordt ingezet op toerisme en 

recreatie. 
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