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Evaluatie subsidieregeling toeristische themaroutes provincie 
Groningen 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
U ontvangt deze brief omdat wij u willen informeren over de evaluatie van de subsidieregeling Toeristische 
themaroutes provincie Groningen die van 19 oktober 2017 tot 19 oktober 2018 was opengesteld. 

Eerdere behandeling in PS 
Na de vaststeling van de Toerisme-Visie in uw vergadering van 20 april 2016 hebben wij op 29 november 2016 
het Uitvoeringsplan Toerisme-Visie 2016-2019 vastgesteld, dat ter kennisname is ingebracht voor uw 
vergadering van 1 februari 2017. In dit uitvoeringsplan hebben wij de kaders van het toerismebeleid nader 
uitgewerkt. Eén van de uitwerkingen was de hierboven genoemde subsidieregeling. 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
Wij bieden u hierbij de evaluatie van de subsidieregeling Toeristische themaroutes provincie Groningen ter 
kennisgeving aan. 

Vervolg 
U wordt via de reguliere P&G cyclus geïnformeerd over de uitvoering van ons toerismebeleid. 

Extern betrokkenen 
Er is geen sprake van een formele inspraakprocedure of interactieve beleidsvorming. 

Nadere toelichting 
Wij hebben van 19 oktober 2017 tot 19 oktober 2018 de subsidiere geling Toeristische themaroutes provincie 
Groningen opengesteld. De subsidieregeling is geëvalueerd (zie bijlage). 
De belangrijkste conclusies zijn: 

Doelstelling van de regeling was een impuls te geven aan de totstandkoming en het gebruiksgemak van 
themaroutes die bezoekers stimuleren om wandelend, fietsend of varend de authentiek Groningse 
culturele en landschappelijke rijkdom en diversiteit te ervaren. Met de subsidieregeling komen naar 
verwachting 11 vaarroutes, 29 fietsroutes en 18 wandelroutes tot stand. De doelstelling van de regeling 
is hiermee behaald. 
De doelstelling om ondernemers te betrekken bij het ontwikkelen en realiseren van de routes is 
geslaagd: Er doen minimaal 89 ondernemers mee bij de ontwikkeling van de routes. Gedurende de 
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ontwikkelingsfase van de routes zou dit aantal kunnen uitbreiden tot ca. 230 in meer of mindere mate 
betrokken ondernemers; 
Tot medio 2020 wordt veel nieuw aanbod ontwikkeld. Het is zaak om met Marketing Groningen, 
Routebureau Groningen en de 'route-eigenaren' te volgen in hoeverre de nieuwe routes daadwerkelijk 
door toeristen en recreanten 'geboekt' worden. 
Het is belangrijk om te bewaken dat het nieuwe aanbod goed en in samenhang in de markt wordt 
gezet; 

- Wij vinden dat - in ieder geval tot medio 2020 - geen nieuwe subsidieregeling voor de ontwikkeling van 
toeristische themaroutes opengesteld hoeft te worden. Daarna kan bekeken worden of het nieuw 
ontwikkelde aanbod voldoende is en op welke manier het aanbod van (thema)routes al dan niet 
verbeterd en/of uitgebreid moet worden. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

5edepute^de Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, locosecretaris. 
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