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Het Sociaal en Cultureel Planbureau becijferde – in 

navolging van het FSP 1 – dat Fryslân in 2029, voor het 

derde opeenvolgende jaar, het beste van alle provin-

cies scoorde op brede welvaart. Net als voorgaande 

jaren blijkt het toeristisch-recreatieve beleid (Gastvrij 

Fryslân 2030) de voornaamste motor van de Friese 

paradox: in geld (bnp) uitgedrukt minder welvarend, 

maar wel gelukkiger. Met als uitschieters de hoge 

waardering voor natuur, landschap en het woon- en 

leefklimaat in de provincie. Een en ander vertaalt zich 

ook in termen van toegenomen gezondheid en vita-

liteit, zo blijkt onder andere uit de resultaten van het 

Lifelines-programma van het UMCG.

Waar het gastvrijheidsbeleid zich gedurende de eerste, 

provinciale beleidsperiode (2019 – 2023) vooral richtte 

op slimme groei – met o.a. investeringen in logiesaccom-

modaties, waterrecreatie, dagrecreatie en destinatie- en 

datamanagement – werd in de daarop volgende jaren 

het blikveld verder verruimd.

Gevoed door stakeholders uit de triple-helix, verenigd in 

de TAF, werden de investeringen in de zeven opgaven 2 

geactualiseerd, gecontinueerd, onderlinge verbonden 

en – naar aanleiding van de coronapandemie – uitge-

breid met de integrale opgave Vitale Gastvrijheidssector 

(logiesaccommodaties, horeca, retail en waterrecreatie). 

Daarnaast werd gekeken hoe de sector structureel kon 

1 Sinds 2023 doet het Fries Sociaal Planbureau tweejaarlijks onderzoek onder de Friese bevolking naar de positie van de gastvrijheidssector in relatie tot brede 
welvaart. Met de positieve trend die zichtbaar is wordt de sector gevoed en gestimuleerd, zo blijkt uit de monitoring. 

2 Slimme groei, toekomstbestendige banen, destinatiemanagement, vitale waterrecreatie, vitale logiesaccommodaties, dagrecreatieve netwerken, data op orde.

3 Gezamenlijke arrangementen en provinciedekkende agenda

bijdragen aan de brede welvaart én de opgaven waar 

de provincie zich voor zag gesteld. Denk aan de veen-

weide-, klimaat-, stikstof-, biodiversiteit-, landbouw- en 

energieproblematiek. Ook de instandhouding van de 

leefbaarheid, vooral op de eilanden en in plattelands-

gebieden, vroeg een oplossing waar de sector actief 

aan kon bijdragen. Deze exercitie mondde uit in een 

ge üpdate beleidsnota Gastvrij Fryslân 2030, met als 

onder titel: ‘Geluk en (be)leefbaarheid op 1’.

CIJFERS Voor we terugblikken op de ontplooide 

initiatieven, eerst enkele cijfers. Anno 2030 draait de 

Friese gastvrijheidssector als niet eerder. Afgelopen 

jaar passeerde de omzet de € 1,9 miljard, wat ruim 

40% meer is dan in 2019. Niet zozeer het extra aantal 

binnen- en buitenlandse bezoekers, maar vooral de 

eigen inwoners en het gestegen uitgavenpatroon 

droegen bij aan de omzetstijging. Opvallend is ook de 

grotere spreiding over zowel de regio’s als de seizoenen 

(+25%). Stedentrips, het verrijkte en verspreide dag-

recreatieve, horeca- én culturele aanbod - ook in de 

winterperiode - werkten daarbij als katalysator. Evenals 

de toegenomen samenwerking en afstemming tussen 

de R&T- en culturele sector 3 en investeringen in 

destinatiemanagement. Een en ander zorgde behalve 

voor meer spreiding, ook voor extra inkomsten en 

investeringen in onder meer het kwaliteitsniveau van 

de horeca en verlengde/uniforme openingstijden in de 

Fryslân anno 2030
voorbeeld andere provincies
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waterrecreatiesector (havens, bruggen, sluizen, pontjes 

en dergelijke).

Het binnenlands bezoek zorgde dus voor de grootste 

impuls. Landgenoten, en vooral ook provinciegenoten, 

(her)ontdekten de natuur, ruimte, cultuur en diversiteit 

aan landschappen en steden in de provincie. Aange-

zwengeld door achtereenvolgens LF2018, de coronapan-

demie – die zorgde voor een herwaardering van natuur 

en cultuur – en het beleid van slimme groei. Laatste 

leidde onder meer tot een kwaliteitsimpuls van het 

toeristisch-recreatieve aanbod en behoud, ontwikkeling 

en herbestemming van het cultureel erfgoed. Maar denk 

ook aan het gegroeide aanbod van toekomstbestendige 4 

banen waarmee de concurrentiepositie op de schaarse 

banenmarkt sterk is verbeterd.

4 Aan het begin van dit decennium sloegen overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven de handen ineen om het personeelstekort en -verloop een halt toe te 
roepen. Praktijk en onderwijs werden beter op elkaar afgestemd. On-the-job opleiden werd eerder regel dan uitzondering. De arbeidsvoorwaarden werden verbeterd 
evenals het carrièreperspectief. Toerisme Collectief Friesland voert opdrachten uit voor het bedrijfsleven en het gastheerschap werd verbeterd via o.m. online 
taalcursussen, upgrading arrangementen en aanbod toolkit gastheerschap.

5 De TAF werd in 2023 qua bezetting uitgebreid met extra deelnemers uit de natuur- en cultuursector en de retail om te komen tot een bredere en evenwichtige 
samenstelling. Ook werd voorzien in een spiegelgroep van jongeren afkomstig uit zowel het onderwijs, de overheid, de gastvrijheidssector als het culturele veld. Zij 
voorzien de TAF van feedback en nieuwe, verfrissende ideeën en initiatieven. Zo speelden zij een belangrijke rol in het verduurzamen van events en festivals waar op 
circulaire leest geschoeide nieuwe bedrijvigheid uit voort is gekomen.

Indirecte investeringen
Niet toeristische bedrijven liften mee op de groei van de 
gastvrijheidssector. Streekmerken en –producten hebben de 
wind in de zeilen. Agrarische bedrijven openen hun deuren, 
geven rondleidingen en verkopen zelfbereide producten 
van het land. In het verlengde prijken op menig menukaart 
ambachtelijke gerechten en streekdelicatessen. De bouw 
profiteert van de inspanningen van en investeringen in de 
vrijetijdssector. In het verlengde van het cultuur-, natuur- en 
watersporttoerisme wordt er meer geïnvesteerd en verdiend 
in de watertechnologie en innovaties op het gebied van 
de tot wasdom gekomen circulaire economie. Waar het 
Waddengebied rond 2025 als duurzame bestemming te boek 
stond, volgden afgelopen jaren andere Friese regio’s.

GASTVRIJHEIDSLOKET Ondanks het 

toegenomen bezoek behield Fryslân haar 

aantrekkelijkheid, authenticiteit, relatieve 

kleinschaligheid en prettige woon- en leefomgeving. 

Genoemde beleidskeuzes en versterkte samenwerking 

en afstemming binnen de triple-helix liggen hieraan ten 

grondslag. Met als tastbaar voorbeeld: de start van het 

Gastvrijheidsloket in 2024.

Binnen dit loket, dat ten dienste staat aan de complete 

gastvrijheidssector, werken de voornaamste spelers 

in het domein, vanuit één visie en strategie en gevoed 

door de in 2023 uitgebreide TAF 5, samen aan het 

doorontwikkelen en innoveren van de bedrijfstak. Waar 

mogelijk regeneratief, gebiedsgericht en gecombineerd 

met andere (maatschappelijke) opgaven.



5

Het Gastvrijheidsloket is vooral adviserend, ondersteu-

nend en verbindend actief. Ze onderhoudt het netwerk, 

koppelt initiatieven en anticipeert op maatschappelijke 

ontwikkelingen en opgaven. Ze zorgt voor vertegen-

woordiging in provinciale commissies, als die van het 

landelijk gebied (PCLG), en gebiedscommissies als die 

van de Friese nationale parken, nationale landschappen 

en het Omgevingsberaad Waddengebied. 

GROENE AMBITIES De sector zit niet stil. Dat blijkt 

wel uit de in 2023 uitgesproken ambitie om binnen vijf 

jaar de meest duurzame Friese sector te zijn. Daarmee 

bijdragend aan de circulaire ambities van de overheid én 

tijdig inspelend op de groeiende populariteit van duur-

zame bestemmingen en regeneratief toerisme 6. Dat het 

niet bij grote woorden bleef, bleek vorig jaar toen Fryslân 

doordrong tot de top 15 van ‘Green Destinations’.

Het Waddengebied, waar duurzaam reizen, overnachten, 

recreëren en consumeren gemeengoed is geworden — 

en een toenemend aantal bezoekers ook iets teruggeeft 

aan het gebied — droeg zeker bij aan deze waardering. 

Net zo goed als Ameland dat inmiddels zelfvoorzienend 

is (water en energie). Maar ook andere initiatieven vielen 

op. Denk aan de groene vloot; waterstof aangedreven 

charterschepen die via een ingenieus, modulair systeem 

aan boord afvalwater reinigen en hergebruiken. Laatste, 

in Fryslân ontwikkelde, techniek wordt inmiddels ook in 

de (luxe) jachtbouw en recreatievaart toegepast en staat 

symbool voor de groene ambities van de waterrecreatie-

sector.

Ander voorbeeld is de collectieve warmte-opwekking, 

door een cluster van vakantieparken, logies- en recre-

atiebedrijven, in Zuidwest-Friesland. Met aardwarmte 

en oppervlaktewater (aquathermie) als belangrijkste 

energiebronnen. Inmiddels is 50% van alle bedrijven 

in de sector van het gas af, mede dankzij beschikbare 

6 Regeneratief toerisme is niet alleen gebaseerd op duurzaamheid, maar geeft ook daadwerkelijk iets terug aan de lokale natuur of cultuur.

transitiesubsidies en verruimde, lokale mogelijkheden tot 

het plaatsen van duurzame ‘Groningse windmolens’. Ook 

grootverbruikers als zwembaden en sportaccommoda-

ties benutten in toenemende mate water, lucht, bodem, 

bio- en zonne-energie (pvt-panelen) als energiebronnen. 

Tot de duurzame ambities rekenen we ook de toege-

nomen hang naar gezonde voeding en de opkomst van 

natuurlijke streekproducten en –gerechten. Dat leidt 

- samen met het meer bewegen onder jong en oud - 

tot minder gewichtsproblemen en dalende ziekte- en 

zorgkosten. 

Natuurzuiver en gezond
Ruim de helft van de Friese hotels en restaurants promoot en 
serveert inmiddels natuurzuivere streekproducten. Daarmee 
dragen ze niet alleen bij aan de gezondheid van gasten, 
maar ook aan het imago van de sector, het verkorten van de 
voedselketen, het beperken van de ecologische voetafdruk 
en de transitie naar duurzame landbouw in de provincie. Ook 
cafetaria en horeca-groothandels anticipeerden op deze trend 
met een assortiment dat inmiddels voor 50% uit duurzame, 
natuurzuivere producten en fairtrade levensmiddelen bestaat.

HOEDER NATUUR EN LANDSCHAP Ruimte, 

bodem en water bepaalden afgelopen decennium welke 

ontwikkelingen doorgang konden vinden. Zo zorgde de 

noodzakelijke vernatting van het veenweidegebied er 

voor dat de intensieve landbouw geleidelijk uit de regio 

verdween. Daarmee veranderde ook het landschap van 

een overwegend strak, groen tapijt in een aantrekkelijk 

gebied met kruidenrijke graslanden, natte teelten, na-

tuur- en moerasgebieden, waterpartijen en –bergingen. 

Een regio die inmiddels door het leven gaat als Natio-

naal Park Grutte Feanen: het groene, waterrijke hart 

van Fryslân dat grote aantrekkingskracht uitoefent op 

recreanten uit de omringende steden en bezoekers van 

heinde en verre. 
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In het spoor van deze transitie groeide de horeca- en 

recreatiesector uit tot een prominente speler in het 

gebied. Niet alleen in economische zin, maar ook als 

medebeheerder van groen, land, water en de ontstane 

recreatieve infrastructuur 7. Samenwerkingsverbanden 

ontwikkelden nieuwe arrangementen en product-markt 

combinaties (o.a. Agro-toerisme, natte teelten, groene 

diensten, streekproducten) die de identiteit en imago van 

het gebied hebben versterkt. 

Een soortgelijke ontwikkeling vond plaats op Schiermon-

nikoog, waar inkrimping van de veestapel en invulling 

van het NP Nieuwe Stijl uitmondde in een aantrekke-

lijker en meer divers landschap, rijkere natuur, schoner 

water én een duurzame landbouw- en recreatiesector. 

Typische eilandproducten raakten in zwang. Natuurmo-

numenten en IVN zetten in op natuur en milieueducatie 

en -voorlichting. Bevolking, ondernemers en bezoekers 

onderkennen de kwaliteit en kwetsbaarheid van Schier 

en dragen dat ook uit. 

7 Financiering van onderhoud en beheer van de recreatieve infrastructuur is sinds 2024 geborgd in een Provinciefonds dat gevoed wordt door zowel overheden, 
terreinbeheerders als het R&T-bedrijfsleven. De uitvoering ligt bij de Marrekrite, de gastvrijheidssector wordt via het Gastvrijheidsloket betrokken bij de ontwikkeling 
van genoemde infrastructuur.

Deze, maar ook vergelijkbare overwegend kleinschalige 

ontwikkelingen in het Lauwersmeergebied, de wouden 

en de beekdalen maakten de gastvrijheidssector tot een 

belangrijke speler en verbinder in het herstel van het 

natuurlijk evenwicht in bodem, water en landgebruik.

Rem
Zorgvuldig omgaan met bodem, water, natuur en ruimte, 
maakte ook dat bepaalde ontwikkelingen afgeblazen werden. 
Vaak speelde mee dat plannen niet aansloten bij de omgeving, 
de kwaliteiten van het landschap, het beleid van slimme groei 
én het maatschappelijk welzijn. Zo werd er een rem gezet op 
de ontwikkeling van grootschalige - veelal uniforme - vakan-
tieparken aan de rand van natuurgebieden en de Friese meren. 
Om dezelfde reden werd een halt toegeroepen aan het groei-
end aantal meerdaagse festivals op kwetsbare locaties die de 
kwaliteit van het landelijk gebied en natuur aantasten.

GELUK EN LEEFBAARHEID De coronapande-

mie, en vooral de lockdowns, onderstreepte begin jaren 
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twintig hoe belangrijk de gastvrijheidssector is voor 

ons welzijn en de leefbaarheid in steden en dorpen. Het 

sluiten van de horeca, recreatievoorzieningen, podia en 

theaters maakte centra sfeerloos en uitgestorven. Het 

niet kunnen uit- en op vakantie gaan, leidde tot sociaal 

isolement en mentale klachten. Vooral onder ouderen en 

jongeren. 

Het opgesloten zitten zorgde ook voor een herwaarde-

ring van ruimte, rust en groen. Kwaliteiten die in Fryslân 

(relatief) goed vertegenwoordigd zijn en in coronatijd - 

net als de trek naar het water - populair werden. Corona 

zorgde zogezegd voor een herontdekking van Fryslân 

als provincie waar het goed wonen, recreëren en va-

kantievieren is. Het resultaat daarvan zien we tot op de 

dag van vandaag terug in de veel bezochte provinciale 

natuur- en kustgebieden én de populariteit van fietsen, 

wandelen en varen. Het verrijken, verbinden en boekbaar 

maken van het dagrecreatieve provinciale aanbod speel-

de daarin zeker een rol. 

Welbevinden centraal
De opeenvolgende crises begin twintiger jaren maakte dat 
niet langer economische groei, maar vooral de kwaliteit van 
wonen, leven en leefomgeving centraal kwam te staan. De 
gastvrijheidssector, die in belangrijke mate bijdraagt aan het 
welzijn van mensen en de kwaliteit van de woon- en leefomge-
ving, profiteerde hier afgelopen decennium volop van.

De groei van de toeristisch-recreatieve bestedingen 

hield het voorzieningenniveau in dorpen en plattelands-

gebieden op peil. Daarmee werd de voorziene krimp in 

NO-Fryslân een halt toe geroepen. Mede dankzij initia-

tieven als Holwerd aan Zee, Visit Wadden en de trek naar 

het Noorden na de coronapandemie. Regio’s als Zuid- 

en Zuidwest-Friesland en de gemeenten Leeuwarden, 

Smallingerland en Heerenveen zagen hun bevolking zelfs 

groeien. Jongeren trokken niet langer weg en Friezen 

om ‘utens’ keerden terug, waaronder jonge gezinnen die 

woon- en leefkwaliteit verkozen boven meer inkomen. 

De trek naar Fryslân en de toegenomen bestedingen 

zorgden er echter wel voor dat niet alleen de huizen-

prijzen, maar ook het uit- en op vakantiegaan in eigen 

provincie en vooral op de eilanden, steeds duurder wer-

den. Voor inwoners en jonge gezinnen met een smalle 

beurs werd dat rond 2022, toen ook de energiecrisis zich 

aandiende, ronduit onbetaalbaar. Hoe mooi was het dat 

het jaar daarop, op initiatief van de TAF, een aantal Friese 

ondernemers in de gastvrijheidssector zomerkampen 

gingen opzetten; voordelig geprijsde kampeerterreinen 

met sport- en spelvoorzieningen voor de jeugd. Dit in 

samenwerking met betrokken gemeenten die faciliteiten 

beschikbaar stelden. Deze zogenaamde mienskipskam-

pen zijn, mede door deelname van detaillisten en vrijwilli-

gers, uitgegroeid tot een fenomeen dat in andere provin-

cies navolging vindt. 

WOON- EN VESTIGINGSKLIMAAT Eens temeer 

bleek hoe belangrijk de sector is voor het woon- en 

vestigingsklimaat. Bij de keuze van woon- en werkgebied, 

spelen leefbaarheid en leefomgeving een prominente rol. 

We zien dat terug in de groei van zowel de werkgelegen-

heid als de bevolking in met name de gemeenten Leeu-

warden, Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Smallinger-

land. Ze combineren het aanbod van werk, voorzieningen 

en scholing met een omgeving waar het goed wonen, 

ontspannen en recreëren is. Ook de randgemeenten 

profiteren hiervan. 

Leeuwarden ontwikkelde zich afgelopen decennium tot 

een ware studentenstad. Niet in de laatste plaats dankzij 

de aantrekkelijkheid van het centrum, met haar vele 

uitgaans- en sportgelegenheden. Er is altijd en overal 

wel iets te doen en te beleven. Is het niet in de horeca, de 

bioscoop, op podia of in het theater, dan wel in de vorm 

van festivals, sportevents, symposia en congressen. Dit 

aanbod, tezamen met uiteenlopende - vaak internationaal 

getinte opleidingen - maakt dat de stad een kleine 40.000 

studenten herbergt, waaronder veel internationals. 
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Dezelfde studenten vervullen veel vacatures in de pro-

vinciale horeca en cultuursector. Al dan niet via stages, 

opleidingsplekken of als bijverdienste. De sector slaag-

de er in studenten - en ook ander personeel - vast te 

houden. Mede dankzij de verbeterde samenwerking en 

afstemming met relevante opleidingen, onder meer uit-

mondend in adviescommissies uit het werkveld, betaal-

de opleidingsplaatsen, uitgebreide bijscholingsmoge-

lijkheden en maatwerkcursussen voor leidinggevend en 

uitvoerend personeel. Ook de verbeterde arbeidsvoor-

waarden speelden een belangrijke rol in het wegwerken 

van het personeelstekort dat zich na de coronacrisis liet 

gelden.

Professionalisering
Op het gebied van professionaliteit, gastvrijheid, commercie, 
innovatie en communicatie is er over de hele linie een forse in-
haalslag gemaakt. De TAF en het Gastvrijheidsloket vervulden 
hierin een belangrijke voortrekkersrol. De TAF als netwerk en 

denktank zorgt voor een doorlopende samenwerking binnen 
de triple-helix en een stroom aan nieuwe ideeën en initiatie-
ven. Het Gastvrijheidsloket zorgt voor de nodige borging en 
ondersteuning. Zo wordt er geïnvesteerd in borging van het 
netwerk, het verbinden van initiatieven, het verzorgen van 
de informatievoorziening binnen de triple-helix, het initiëren 
van onderzoek én cursussen, coaching en begeleiding van 
ondernemers in de gastvrijheidsindustrie. Belangrijke, onder-
steunende rol is weggelegd voor het vanuit de TAF ontstane 
Toerisme Collectief Friesland, waarin studenten multidiscipli-
nair praktijkopdrachten uit het bedrijfsleven uitvoeren. Ook 
het online beschikbare promotiemateriaal, met onder andere 
brochures, routes en streekverhalen, draagt bij aan de profes-
sionalisering en het ambassadeurschap van de sector. 

GEBIEDSGERICHT We kunnen constateren dat de 

sector inmiddels goed is georganiseerd en zich heeft 

verzekerd van een plek op de politieke en ambtelijke 

agenda’s. Via genoemd Gastvrijheidsloket en de TAF 
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zijn de lijntjes met het provinciebestuur kort. Daarin 

speelt mee dat R&T hoog op de politieke agenda kwam 

te staan toen ook de maatschappelijke waarde werd 

onderkend. We zien dit terug in de representatie van de 

sector in provinciale adviescommissies. Ook de lobby bij 

gemeenten wierp haar vruchten af. Zo dragen de meeste 

gemeenten sinds 2023, via een plus op de toeristenbe-

lasting, bij aan de financiering van de systeemorganisa-

ties én de provinciale opgaven. Bovendien participeren 

ze in het Gastvrijheidsloket.

Het integraal en gebiedsgericht werken werpt inmiddels 

haar vruchten af. Door initiatieven, opgaven en geldstro-

men te bundelen, werd er meer mogelijk en gerealiseerd. 

Dijkversterkingen werden bijvoorbeeld aangegrepen om 

de Wadden- en IJsselmeerkust aantrekkelijker te maken 

voor bezoekers. Er werden fietspaden aangelegd en 

recreatieve voorzieningen getroffen die de sector inspi-

reerde tot samenwerkingen en investeringen. Hetzelfde 

gebeurde bij Kornwerderzand, waar dijkversterking 

leidde tot de toeristische ontsluiting van het gebied en 

de aanleg van beleefroutes, een Waddenpad, aanlegstei-

gers en de vismigratierivier. Inmiddels is het voormalig 

werkeiland een van de provinciale, toeristische trekpleis-

ters. 

Revival waterrecreatie
Op de vleugels van toenemend bezoek, hogere bestedingen 
en de door corona ‘veroorzaakte’ revival van waterrecreatie, 
heeft deze sector driftig geïnvesteerd in het moderniseren en 
verduurzamen van vloten en voorzieningen, seizoenverlenging 
(o.a. wintervaren) alsook in het trekken van de jeugd. Jachtha-
vens zijn in een nieuw jasje gestoken, walvoorzieningen zijn 
uitgebreid, arrangementen zijn afgesloten met restaurateurs, 
hotels, campings, musea en welnesscentra. Pontjes varen en 
bruggen openen ook in de winter op bekende routes. On-
dertussen trekt de IJsselmeerkust steeds meer jongeren die 
kitesurfen, wakeboarden en zeilen combineren met feesten en 
festivals. Hippe strandtenten in Makkum, Workum en op het 
starteiland in Sneek doen ook wat dat betreft hun werk.

Langs de IJsselmeerkust gingen natuurherstel en -ver-

sterking hand in hand met onder meer de upgrading 

van de stranden en het ontsluiten van oude haventjes 

en cultureel erfgoed. Mede hierdoor ontwikkelde deze 

kust zich tot een van de populairste Friese bestemmin-

gen. Een vergelijkbare ontwikkeling zagen we in de 

Lendevallei waar natuurherstel gelijke tred hield met 

het verbeteren van de waterkwaliteit en uitbreiding van 

recreatiemogelijkheden. Elders in de provincie zorgde 

de aanpak van de stikstof-, klimaat- en veenweidepro-

blematiek – binnen het Programma Landelijk Gebied 

– voor meer natuur- en landschapskwaliteit. Met in 

het kielzog omvangrijke investeringen in toerisme en 

dagrecreatie. 

Mede dankzij de gebiedsontwikkelingen en integrale 

aanpak, ontwikkelde Fryslân zich afgelopen decen-

nium tot een provincie waar het goed wonen, werken 

en recreëren is. En tot een provincie waar inwoners en 

bezoekers die van rust, ruimte, water, natuur en cultuur 

houden het jaarrond aan hun trekken kunnen komen. 

En dat op een niveau dat de sector vijftien jaar geleden 

voor onmogelijk hield. Kijk alleen al naar de revival van 

de waterrecreatie afgelopen decennium.
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BIJDRAGEN ECOSYSTEEM Het afgelopen 

decennium zijn er vanuit het ecosysteem tal van 

initiatieven aangezwengeld die de gastvrijheidssector 

geen wind eieren hebben gelegd. Een greep daaruit:

‘Overwinteren’

 → structurele subsidies in 1e en 4e kwartaal voor cultureel programma

 → verlengde en uniforme openingstijden vaarrecreatie (bruggen, sluizen, jachthaven, pontjes)

 → in elke woonkern minimaal één horecagelegenheid geopend

 → elfstedenarrangement (OV, horeca en cultuursector)

Bed, Boer & Brochje

 → Kamperen en overnachten bij de boer, ontwikkeld als verdienmodel voor extensieve 

agrariërs in veenweidegebied. Inmiddels provinciebreed omarmd.

Gastvrijheidsloket

 → Verbindende schakel (zie kader pagina 4), mede tot stand gekomen dankzij participatie en 

financiële bijdragen gemeenten

Visitors Data

 → Mede dankzij bijdragen van provincie en gemeenten kan sector putten uit data van 

bezoekers en gasten t.b.v. hun bedrijfsvoering en marketing.

Provinciaal Groenfonds

 → Het adres voor advies en ondersteuning bij aanvragen subsidies en achtergestelde, 

renteloze leningen voor verduurzaming sector (dienst Gastvrijheidsloket).

Elke Fries op vakantie

 → Zomerkampen voor gezinnen met smalle beurs, georganiseerd vanuit sector en 

gefaciliteerd door gemeenten.

Spreidingsfonds

 → Co-financieringsfonds voor bedrijven en (culturele) instellingen in minder druk bezochte 

regio’s, gevuld met toeslag op toeristenbelasting in drukbezochte gebieden.

Twinproject

 → Makelaarsfunctie (Gastvrijheidsloket) in het bij elkaar brengen van culturele instellingen en 

gastvrijheidsondernemers om te komen tot gezamenlijke initiatieven/events; met name in 

het buitenseizoen.
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