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Onderwerp: Aantrekkelijke fietsroutes met een verhaal

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni, 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. uit onder meer de Perspectiefnota blijkt dat het college toerisme als een belangrijke 

economische pijler voor de Noordoostpolder ziet;
2. in de voorjaarsrapportage (pag. 43) o.a. gesproken wordt over een upgrade van het 

fietsknooppuntennetwerk, promoten van TOP’s, betere beleving van themaroutes;
3. het college een nieuw gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) voorbereidt;
4. het fietstoerisme in Nederland de laatste jaren in de lift zit;
5. Noordoostpolder en omliggende gebieden een flink netwerk aan fietspaden kennen;
6. we als gemeente graag het verhaal van de geschiedenis van de Noordoostpolder vertellen;
7. dit uitstekend te combineren is met het opkomende fietstoerisme,

van mening dat
1. als we de recreatieve fietser gastvrij willen onthalen het een plus is als er verbetering komt op 

het gebied van faciliteiten, zoals watertappunten;
2. als we het verhaal van de Noordoostpolder en de ontstaansgeschiedenis ervan beter willen 

vertellen er een mooie kans ligt langs de fietsroutes;
3. informatieborden, bezienswaardigheden en andere punten langs de route met een link naar de 

bijzondere geschiedenis van de Noordoostpolder het gebied voor de toerist aantrekkelijker 
maken én tegelijkertijd helpen ons verhaal met een groter publiek te delen;

4. dit kan leiden tot meer (fiets)toeristen die Noordoostpolder bezoeken,

verzoekt het college
1. in samenspraak met de toerisme- en recreatiesector in Noordoostpolder en met kenners van de 

geschiedenis van Noordoostpolder - bijvoorbeeld Stichting Canon de Noordoostpolder - tot een 
plan te komen de belangrijkste toeristische fietsroutes in Noordoostpolder te benutten om het 
verhaal van de Noordoostpolder te vertellen;

2. deze fietsroutes vriendelijker voor toeristen te maken door onder meer voldoende watertappunten 
en rustplaatsen te realiseren op markante plaatsen;

3. dit zoveel mogelijk in samenhang met de upgrade van het fietsknooppuntennetwerk en waar 
nodig het mee te nemen in het nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoersplan;

4. hiervoor uiterlijk in het voorjaar van 2021 naar de raad te komen met een voorstel om 
bovenstaande punten uit het dictum uit te voeren;

5. dit onderdeel te laten uitmaken van een integraal meerjarenplan waarin alle acties gericht op het 
aantrekkelijker maken van de fietsroutes voor de toerist en recreant zijn samengevoegd

en gaat over tot de orde van de dag.
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