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Onderwerp: Subsidiëring vakantiepark Het Land van Bartje voor het project Bartje's
Bike Xperience
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 198.500,-- subsidie te verlenen aan het
Coöperatieve Vakantiepark Het Land van Bartje u.a. uiterlijk in de eerstvolgende ver-
gadering van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhang-
procedure').

De Coöperatie Land van Bartje heeft in mei 2017 besloten om te investeren in een
grote kwaliteitsverbetering van het gehele vakantiepark. Daarbij richten zijzich erop
onderscheidend te zijn ten opzichte van andere vakantieparken met de thema's
Fietsen en Paarden. Het totale investeringsbedrag is € 3,9 miljoen, waarvan
€ 860.000,-- voor het thema Fietsen met het te ontwikkelen Bartje's Bike Experience.
Dit is niet alleen voor de eigen gasten maar ook voor de bewoners uit de omgeving.
Het thema Fietsen is gericht op alle doelgroepen waarbij MTB als speerpunt wordt
neergezet.

De subsidie is aangevraagd voor het project Bartje's Bike Xperience. Het bedrag van
€ 198.500,-- wordt gedekt uit het budget Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk2OlT
Het project draagt bij aan de begrotingsdoelstelling Economisch Drenthe/Vrijetijds-
econom ie/Program ma Fietsen/l nvesteringsagenda Kwaliteitsim puls Optimaal Fiets-
netwerk.
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Het projectplan Bartje's Bike Experience is niet alleen voor de eigen gasten maar ook
voor de bewoners uit de omgeving. Het project is gericht op het vergroten van de
fietsservice en fietsbeleving en bestaat uit de volgende onderdelen:

- Bartje's Bike Park: een MTB icoon-project als onderdeel van het Drentse MTB
netwerk, een trekpleister voor mountainbikers uit heel Nederland;

- Bartje's Xperience Centre: het centrum en startpunt voor verschillende fietsevene-
menten zoals de Bartje 200 MTB en de Drentse Fiets4daagse én een moderne in-
formatievoorziening voor gasten en mensen van buitenaf. Fietsbeleving en fiets-
innovaties staan hier centraal voor iedereen, jong en oud.
Fietsinformatie voor de fietser en promotie van Drenthe dé fietsprovincie onder an-

dere op groot digitaal scherm met'Highlights'van de regio om te bezoeken op de

fiets, verbindingen laten zien met de regio, routekaarten en interessante afstap- en

beleefplekken;
producten: een gratis basisfiets voor alle gasten en extra mogelijkheid om vele

andere fietsen te huren (NB: de aanschaf van fietsen maakt geen deel uit van deze

subsidieaanvraag);

Bartje's Bike Service Bus: service en reparatie, 'onderweg' pechhulp, uitproberen
van fietsen;

- fietspaden: verbindingen met het fietsnetwerk in de omgeving, onder andere met
het dorp Ees (op verzoek van de inwoners Ees) en met de Staatsbossen.

Het vakantiepark verwacht met dit project dat het aantal overnachtingen zal stijgen
met 5%. De stijging van het aantal overnachtingen en dagrecreanten en sporters leidt

ook tot meer bestedingen en werkgelegenheid in de regio en elders in Drenthe. Het
project geeft een forse impuls aan de vrijetijdseconomie met het thema Fietsen als
vehikel. Het totaalbedrag aan bestedingen en de daarmee gepaard gaande werkgele-
genheid is daarmee substantieel, zowel in het toeristische hoogseizoen maar zeker
ook in het laagseizoen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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