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Underwerp 

Beleidsplan toerisme en recreatie 

 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 

Conceptbeleidsplan Toerisme en Recreatie inclusief Uitvoeringsprogramma en Ontwikkelkader 

 

 

Koarte gearfetting 

In vervolg op de regionale visie voor toerisme en recreatie is nieuw gemeentelijk beleid opgesteld 

“Achtkarspelen. Gemeente met een vrijgevochten verhaal”. Dit beleid is toegespitst op de 

groeimogelijkheden die door onze ondernemers en gemeenteraad worden gezien. Het 

Uitvoeringsprogramma maakt deel uit van het beleidsplan. Daarnaast is een Ontwikkelkader 

opgesteld, dat een bouwsteen vormt voor de Omgevingsvisie. 

 

Histoarje 

Op 27 februari 2020 is de regionale visie toerisme en recreatie vastgesteld. 

Op 27 augustus is de Raad geïnformeerd over het te volgen proces met een Startnotitie. 

Er is een digitale fractiespecialistenraadpleging geweest op 14 januari 2021. 

Raadsleden waren uitgenodigd voor de bijenkomst voor ondernemers en andere 

belanghebbenden op 14 april 2021. 

 

Kearnboadskip 

U kunt kennisnemen van het concept-beleidsplan Toerisme en Recreatie inclusief 

Uitvoeringsprogramma en Ontwikkelkader die nu ter inzage worden gelegd.  

Daarna worden deze stukken, met ontvangen reacties en eventueel daaruit voortvloeiende 

wijzigingen, ter vaststelling aan de Raad aangeboden. 

 

Konsekwinsjes 

Met de actualisatie van het gemeentelijk beleid willen wij de ontwikkeling van de toeristische 

sector stimuleren. De rol van de gemeente is voornamelijk faciliterend en wordt uitgevoerd 

binnen de bestaande formatie. Op dit moment zijn er geen financiële consequenties. Als dat wel 

het geval is wordt het de Raad voorgesteld via de Kadernota. 

 

Kommunikaasje 

Er zijn twee bijeenkomsten met ondernemers en plaatselijke belangen georganiseerd. 
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Daarnaast heeft een team van experts uit de sector (Koninklijke Horeca Nederland, Merk 

Friesland, RegioMarketingtoerisme (RMT), Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Nationaal Park Alde 

Feanen, Markant Friesland en de provincie) meegedacht via een aantal digitale bijeenkomsten. 

 

Na instemming van het college zal via de gemeentepagina van huis-aan-huisblad Feanster 

worden geïnformeerd over het conceptbeleidsplan waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om te 

reageren. 

 

Ook maken we gebruik van het nieuwe platform denkmee.achtkarspelen.nl  

Op het platform komt een aantal vragen over toerisme en recreatie en we organiseren een 

fotowedstrijd. Over de vragen op AchtkarspelenDenkmee wordt eveneens geïnformeerd via de 

gemeentepagina in de Feanster en de gebruikelijke social media van de gemeente. 

 

De ondernemers en dorpsbelangen die we eerder hebben geïnformeerd over het opstellen van het 

nieuwe beleid worden bovenop bovenstaande nog specifiek via de mail geïnformeerd 

Het expertteam en stakeholders worden eveneens via de mail geïnformeerd. 

 

Ferfolchtrajekt 

De reacties worden verzameld en leiden mogelijk tot aanpassingen aan het beleidsplan.  

In september 2021 wordt het beleidsplan ter vaststelling aan de Raad aangeboden. 
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