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1. Krimp en de Friese situatie 

1.1 DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN 

Nederland krijgt in toenemende mate te maken met de gevolgen van bevolkingstransities. 

Het aantal inwoners zal in veel regio’s gaan dalen, een ontwikkeling die zich nu al 

voordoet in de landelijke gemeenten van de provincies Groningen, Fryslân, Limburg en 

Zeeland. Het Rijk heeft met de provincies en regio’s twee typen aandachtsgebieden 

benoemd waarbinnen krimp speelt of gaat spelen, te weten ‘topkrimpgebieden’ en 

‘anticipeergebieden’. In Fryslân zijn twee ‘anticipeergebieden’ te vinden: Noardwest 

Fryslân en Noordoost Fryslân. In Noardwest Fryslân worden de ontgroening, vergrijzing 

en bevolkingsdaling nu al zichtbaar. Tot 2030 is echter nog geen sprake van een 

huishoudendaling. 

De bevolkingstransitie betekent meer dan een daling van het aantal inwoners en 

huishoudens, ook de samenstelling van de bevolking verandert. Ontgroening en 

vergrijzing zorgen voor een andere dynamiek in de regio doordat er relatief meer ouderen 

en minder jongeren zijn. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de vraag naar- en 

het aanbod van zorg-, onderwijs- en andere voorzieningen. Ook leidt de vergrijzing tot 

een daling van de beroepsbevolking (wat gevolgen heeft voor de economie) en een 

veranderende woningbehoefte. De bevolkingsdaling leidt tot een afnemend draagvlak 

voor voorzieningen en een verslechterende financiële positie van de gemeenten. Bij een 

huishoudensdaling dreigt tot slot ook leegstand in de woningvoorraad  

Doordat de bevolkingstransitie diverse beleidsterreinen raakt, is een concrete, integrale 

sturing en aanpak noodzakelijk. Het Rijk faciliteert de provincies en regio’s om hen in 

positie te brengen om vervolgens te anticiperen op de transitie. Het gaat er in deze 

regio´s om de gevolgen van de transitie inzichtelijk te maken, de ongewenste effecten te 

beperken en kwaliteit aan het gebied toe te voegen. 
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1.2 DOEL VAN HET WERKDOCUMENT ANTICIPEERREGIO NOARDWEST FRYSLÂN 

In de laatste jaren is door het Rijk, de provincies en de regio’s veel expertise opgebouwd 

op het gebied van het thema krimp. De krimpregio’s in de provincies Zeeland, Groningen 

en Limburg hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Door middel van het opstellen 

van beleidsvisies, het experimenteren met projecten en pilots is gezocht naar nieuwe en 

doeltreffende manieren om te anticiperen op de consequenties van de 

bevolkingstransitie.  

Het Rijk wil de provincie Fryslân en de gemeenten daarbinnen ondersteunen bij het 

formuleren en uitwerken van hun krimpbeleid en wil expliciet aansluiten bij de lopende 

processen. Binnen de regio Noardwest Fryslân wordt door de provincie en de gemeenten 

toegewerkt naar een Streekagenda. Het voorliggende werkdocument vormt hiervoor een 

eerste aanzet. Logischerwijs blijven de partijen in de regio aan zet, zij hebben immers de 

meeste kennis en gaan uiteindelijk met de opgaven aan de slag.  

Dit werkdocument betreft de anticipeerregio Noardwest Fryslân, waarbij het gaat om de 

gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Harlingen, Leeuwarderadeel, Littenseradiel en 

Menameradiel. Leeuwarden en Boarnsterhim vallen buiten de begrenzing van de 

anticipeerregio. Er is evenwel aandacht voor de relatie met de gemeente Leeuwarden, 

evenals voor ontwikkelingen en beleid in de regio Noordoost Fryslân. Boarnsterhim valt 

buiten de regio vanwege de geplande herindeling van de gemeente per 1 januari 2014.  

De ontwikkelingen, kansen en uitdagingen voor de regio Noardwest Fryslân worden in dit 

rapport uiteengezet op basis van de verschillende achtergronddocumenten. Wat speelt er 

allemaal in de regio Noardwest Fryslân? Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen, 

kansen en uitdagingen? Zijn alle opgaven voldoende in beeld gebracht? Is er voldoende 

zicht op het beleid, de maatregelen en projecten die in de Streekagenda worden 

opgenomen? Welke zaken vragen nog om een extra impuls? Op basis van deze vragen 

maken we in deze notitie een analyse en geven we ook een voorzet voor een aantal 

bouwstenen die kunnen worden meegenomen in de discussie over de Streekagenda. De 

bouwstenen zijn vernieuwende strategieën die de regio kunnen helpen in het 

voorbereiden op de gevolgen van de bevolkingstransitie. Uiteindelijk is het doel om te 

komen tot vitale koöperaasjes om de Streekagenda op korte en lange termijn uit te 

kunnen voeren.  

Het doel van het werkdocument is om de dialoog met de (maatschappelijke) partners op 

regionaal niveau te kunnen voeren over het fenomeen bevolkingstransitie. De partijen in 

de regio zullen vanuit dezelfde visie moeten toewerken naar een blijvend krachtige regio. 

Het gezamenlijk optrekken van Rijk, provincie, gemeenten, private partijen en het 
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maatschappelijk middenveld is cruciaal voor een slagkrachtige uitvoering. Het 

werkdocument overziet de trends, biedt kritische nuances en reikt concrete handvatten 

aan voor deze uitvoering middels de bouwstenen. Lokale partijen zijn uiteindelijk aan zet 

voor de uitvoering en zijn leidend in dit proces. De provincie en het Rijk ondersteunen en 

faciliteren waar het noodzakelijk en gewenst is. 

Het werkdocument is gebaseerd op een groot aantal rapporten, onder andere van de 

provincie Fryslân, de gemeenten in de regio, BBO en CMO Partoer. Daarnaast zijn (in 

het kader van de op te stellen Streekagenda voor de regio) maatschappelijke 

organisaties geconsulteerd. Daarmee kon in het voorliggende werkdocument worden 

voortgebouwd op een proces dat al in gang was gezet. 

Het werkdocument wordt in drie thematische werkconferenties voorgelegd aan 

gemeentebesturen en maatschappelijke organisaties in Noardwest Fryslân. De 

uitkomsten van deze werkconferenties vormen tezamen met de opbrengst van twee 

inwonerconsultaties (Noardwestkaffees) de basis voor de Streekagenda.  

Aan de deelnemende partijen wordt gevraagd: 

• of ze zich herkennen in het document (eventueel aanbrengen nuancering, verrijking 

met eigen materiaal of ervaringen); 

• of ze zich aan het proces willen verbinden als partij; 

• wat hun bijdrage zal zijn; 

• of ze aanbevelingen hebben voor de wijze waarop de conclusies worden ingebracht 

in de op te stellen Streekagenda en/of al projectideeën hebben die in de 

Streekagenda kunnen worden opgenomen. 

1.3   NAAR EEN STREEKAGENDA NOARDWEST FRYSLÂN 2014-2020 

In reactie op de ontwikkelingen met betrekking tot de bevolkingstransitie heeft de 

provincie Fryslân in 2010 op basis van analyses, werkconferenties en gebiedstafels het 

document ‘Fan mear nei better’ uitgebracht waarin de demografische ontwikkelingen in 

de provincie in kaart zijn gebracht. De gevolgen voor de verschillende beleidsterreinen, 

de relaties met de andere beleidsvelden en de opgaven voor de provincie en de andere 

betrokken partijen zijn hierin weergegeven. Veel verschillende initiatieven zijn hieruit 

voortgekomen die op regionaal en lokaal niveau verder gebracht moeten worden. De 

opgave is om dit de komende jaren uitvoeringsgericht per regio verder te brengen.  

De provincie wil de gebiedsgerichte samenwerking in het landelijk gebied de komende 

jaren efficiënter organiseren. Dit wil zij meer samenhang aan te brengen in het aantal 

stuurgroepen, gebiedscommissies, platforms en overlegorganen binnen een streek. 

Bovendien wil de provincie het aantal overlegorganen sterk verminderen. Gedeputeerde 
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Staten hebben in het Coalitieakkoord 2011-2015 afgesproken dat er in de provincie 

gewerkt gaat worden met zogeheten ‘Streekagenda’s’.  

In een Streekagenda zullen per regio de grote opgaven worden gedefinieerd en een 

gezamenlijke ambitie en concrete (beleids)aanpak worden geformuleerd. Provincie 

Fryslân, de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en maatschappelijke organisaties 

werken samen aan gezamenlijke doelen en ambities voor de streek. Ook zullen er in de 

Streekagenda afspraken komen te staan over de uitvoering en financiering van 

gezamenlijke opgaven. Er worden streekagenda’s opgesteld voor de gebieden 

Waddeneilanden, Noordoost-, Noardwest-, Zuidwest- en Zuidoost Fryslân.  Sommige 

opgaven lopen over grenzen van plattelandsgebieden heen. Daar waar sprake is van een 

relatie met de problematiek in een ander plattelandsgebied zal vanzelfsprekend 

afstemming plaatsen vinden tussen de gebieden.  

In het voorjaar van 2011 is een start gemaakt met de voorbereiding van een 

Streekagenda Noardwest Fryslân. Op dit moment wordt er door de partijen in de regio 

hard aan gewerkt om deze Streekagenda vorm te geven. Hiervoor is er aan de 

verschillende gemeenten en maatschappelijke organisaties een inhoudelijke bijdrage 

gevraagd. De doelstelling is eind 2012 een concept van de Streekagenda gereed te 

hebben en per januari 2014 te starten met de uitvoering van het beleid en de projecten. 

De financieel-juridische inbedding en het bestuurlijk besluitvormingstraject zullen in 2013 

vorm krijgen. De publicaties ‘Kansen spreiden om maatschappelijke armoede te 

vermijden’ (2010) van BBO en ‘Friese streken in beeld’ (2012) van Partoer CMO bieden 

goede analyses van de regio en vormen belangrijke input voor het opstellen van deze 

notitie en de vervolgstappen.  

1.4   LEESWIJZER  

In het volgende hoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven van het werkdocument. 

In hoofdstuk 3 worden – op basis van de analyses in de daarop volgende hoofdstukken – 

conclusies getrokken in de vorm van een SWOT-analyse (sterke en zwakke punten, 

kansen en bedreigingen) en aanbevelingen gedaan in de vorm van enkele uitgewerkte 

bouwstenen voor de Streekagenda. De hoofdstukken 2 en 3 zijn daarmee de 

belangrijkste hoofdstukken voor de verdere dialoog en besluitvorming. 

In hoofdstuk 4 vindt een beschrijving van de landschappelijke en cultuurhistorische 

drager van de regio plaats. In hoofdstuk 5 wordt een schets gegeven van de belangrijkste 

trends en ontwikkelingen in het gebied. Daarbij is ook een gevoeligheidsanalyse 

weergegeven voor de verschillende beleidsterreinen in relatie tot de te verwachten 

bevolkingskrimp, de sterke en zwakke kanten van de regio en de kansen en 

bedreigingen. In hoofdstuk 6 wordt een krachtenveldanalyse uitgevoerd en een beknopt 

beeld van de financiële aspecten gegeven.   
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2. Samenvatting  
 

2.1  VERTREKKEN VANUIT DE ESSENTIE VAN DE REGIO 

Krimp  vraagt niet alleen om oplossingen van problemen die ontstaan door ontgroening, 

vergrijzing en bevolkingsafname, het biedt ook nieuwe kansen door het benutten van de 

aanwezige kwaliteiten, in de vorm van de identiteit en kracht van de regio.  Dat vraagt om 

een analyse van het ‘DNA’ van de regio.  

De ruimtelijke identiteit van Noardwest Fryslan wordt bepaald door het landschap en de 

cultuurhistorie. In het landschap zijn het kleigebied Westergo, het Middelzeegebied en 

het Marnegebied, als bedijkt voormalig Waddengebied, beeldbepalend. De regio grenst, 

bovendien aan de Waddenzee, dat door UNESCO is aangemerkt als 

Wereldnatuurerfgoed. De rijke cultuurhistorie komt tot uiting in twee beschermde 

stadsgezichten (Harlingen en Franeker), een groot aantal beschermde dorpsgezichten en 

een aantal afzonderlijke monumenten, zoals de States. 
 

 

 

 

 

 

 

De kracht van de regio ligt in de eerste plaats besloten in de bewoners ervan. De 

samenleving in de dorpen kenmerkt zich, naast een actief gebruik van de Friese taal, 

door actief burgerschap en ondernemerschap, waardoor initiatieven van de grond komen. 

Daarnaast werken de gemeenten in de regio, ondersteund door de provincie, samen 

vanuit het besef dat alleen op die manier de krimpopgave succesvol ter hand genomen 

kan worden. Het maatschappelijk middenveld (woningcorporaties, onderwijsinstellingen, 

maatschappelijke organisaties) en ondernemers ontplooien eveneens initiatieven en 

werken daarbij samen met de overheid. De kracht van de regio ligt tot slot in de ligging 

ten opzichte van de nabije groeigemeente Leeuwarden. 

De belangrijkste kansen vanuit de identiteit en kracht van de regio zijn: 



 

8 

 

• Het komen tot een duurzame transitie van het landelijk gebied, gericht op het 

behoud van landschapswaarden bij een gedifferentieerde agrarische productie en 

het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  

• Het als onderdeel van de transitie komen tot een nieuwe product- en 

dienstenontwikkeling, zowel binnen als buiten de agrarische sector. Hierbij kan 

worden gedacht aan zorgboerderijen, agrarische kinderopvang, agrarisch 

natuurbeheer, boerderijeducatie en kleinschalige vormen van recreatie en toerisme.  

• Het versterken van de aanwezige natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten, die ook 

een economische waarde dragen. Denk daarbij aan  een duurzaam ecosysteem, 

zuivere lucht, schoon water en economische baten door toerisme en recreatie. 

• Het stimuleren en benutten van het potentieel in de samenleving (actieve burgers, 

middenveld en ondernemers) en de aanwezige bestuurskracht in de samenwerking 

tussen gemeenten en provincie. 

• Het versterken van de samenhang tussen de stad (met name Leeuwarden) en het 

omringende platteland. Het gaat daarbij om het benutten van het landelijke gebied 

voor recreatie, het bieden van een toeristisch totaalproduct en de afstemming van de 

economie van het stedelijk en het landelijk gebied. 

 

Tegelijkertijd zijn er bedreigingen doordat herstructurering, afbraak, leegstand en 

herbestemming van bebouwing een negatieve invloed kunnen hebben op de 

stedebouwkundige en ruimtelijke kwaliteit en het cultureel erfgoed. Dit vraagt om een 

zorgvuldige aanpak. De noordelijke provincies werken al aan een gezamenlijke strategie 

voor de aanpak van herbestemming, waarbij ook de gemeenten betrokken worden.  

2.2   TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 

• Volgens de Rijksprognose wordt in de regio Noardwest Fryslân een bevolkingsdaling 

verwacht van ongeveer 102.000 inwoners in 2010 tot ongeveer 99.000 inwoners in 

2030. Dit betekent een relatieve bevolkingsdaling van 3%. De bevolkingsprognose 

van de provincie komt overigens tot een sterkere bevolkingsdaling: het inwonertal 

zakt naar circa 95.000 inwoners in 2030. In dezelfde periode wordt voor de 

centrumgemeente Leeuwarden een positieve ontwikkeling verwacht van 9%.  

• De samenstelling van de bevolking zal door vergrijzing en ontgroening flink 

veranderen. Het aandeel 65-plussers neemt sterk toe in de periode tot 2030. Deze 

ontwikkeling is sterker dan het landelijk gemiddelde. Binnen de provincie Fryslân is 

de toename het grootst in de regio Noardwest Fryslân met bijna 90% ten opzichte 

van 2010. De provinciale prognose laat een nog iets sterkere vergrijzing zien. Na 

2020 neemt vooral het aandeel van de 75-plussers (waarvan een deel 

zorgafhankelijk is) sterk toe.  
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• De verwachting is dat vanaf 2016 nauwelijks meer uitbreiding van de 

woningvoorraad nodig is. Inbreiding (kwalitatieve toevoeging en herstructurering in 

de kernen) gaat daarbij voor veel gemeenten voor uitbreiding. De herijking van de 

woningbouwafspraken laat echter nog een toename van de woningvoorraad zien 

van circa 2.000 woningen in de periode 2010-2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Demografische ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de kwaliteit van de 

woningvoorraad: door de vergrijzing zal de vraag naar woningen veranderen. Er is 

vooral behoefte aan levensloop geschikte woningen. Door doorstroming komen 

woningen in de bestaande voorraad vrij voor andere doelgroepen. De toenemende 

zorgvraag maakt het noodzakelijk dat de bestaande voorraad wordt aangepast aan 

de behoefte van senioren. Juist  door het hoge aandeel particulier woningbezit is dit 

een complexe opgave. 

• De regio wordt gekenmerkt door veel (kleine) kernen met een landelijk karakter. Het 

borgen van voldoende woonkwaliteit en de bereikbaarheid van voorzieningen wordt 

een fundamenteel vraagstuk voor deze kernen.  

• De zorgvraag neemt in de regio de komende jaren toe. Dit komt vooral door de forse 

stijging van het aantal ouderen (vooral 75-plussers). Zo zal het beroep op de 

psychogeriatrische zorg toenemen. Het organiseren en faciliteren van zorg op 

afstand en het benutten van de vrijwillige zorg wordt steeds meer van belang om 

aan de zorgvraag te kunnen voldoen.  
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• De spreiding en concentratie van het zorgaanbod over de verschillende kernen 

binnen de gemeenten wordt een belangrijke opgave. Er is een dalend aanbod aan 

zorgpersoneel en ook zullen minder (huis)artsen zich in de perifere krimpregio’s 

vestigen. Daarnaast is het financieel niet rendabel om op veel locaties 

zorginstellingen te behouden, wat noodzakelijkerwijs tot een concentratie leidt.  

• Tussen 2010 en 2020 daalt het aantal leerlingen in het basisonderwijs in Noardwest 

Fryslân met 20% in de regio. Hoeveel scholen als gevolg daarvan moeten sluiten is 

niet bekend en afhankelijk van een aantal factoren.  Binnen de gehele provincie 

Fryslân wordt geschat dat het aantal basisscholen tot 2020 met 10% zal afnemen. 

Daarbij moet worden aangetekend dat in Noardwest Fryslân de ontgroening boven 

het provinciale gemiddelde ligt. Scholen komen verder in een slechtere financiële 

positie door minder geld van de overheid.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Samenwerking en afstemming binnen het basisonderwijs is een manier om het 

teruglopende aantal leerlingen, en daarmee gepaard gaande dalende inkomsten, te 

ondervangen. Bovendien is het een manier om het tekort aan geschikt personeel in 

de regio op te vangen. De gemeenten en schoolbesturen in de regio nemen 

verschillende initiatieven om hiermee om te gaan. Een belangrijke vraag is wat de 

effecten van de bevolkingstransitie zijn voor de kwaliteit en bereikbaarheid van het 

basisonderwijs. 

• Voor de regio verzorgt de gemeente Leeuwarden een belangrijke functie voor het 

middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Door deze functie wordt het vertrek vanuit 

de kleinere kernen richting de stad versterkt en daarmee neemt het 

arbeidspotentieel in het landelijk gebied van de regio Noardwest Fryslân af. Voor de 

regio ligt er een kans om een breder en gezamenlijk ontwikkelperspectief op het 

middelbaar en hoger onderwijs uit te werken.  
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• Door de bevolkingsafname verandert ook de vraag naar voorzieningen. Door de 

daling van het aantal kinderen en jongeren zal bijvoorbeeld de vraag naar 

veldsportvoorzieningen afnemen, terwijl door de vergrijzing de vraag naar 

bewegingssporten en golfen toeneemt. Voor de detailhandel speelt ook het 

toenemend digitaal winkelen een rol. In elk elke sector zal een passend aanbod aan 

voorzieningen moeten komen. Regionale afstemming en samenwerking zijn 

essentieel om deze opgaven te beantwoorden, waaronder het clusteren en opheffen 

van voorzieningen in vitale dorpen. 

• De beroepsbevolking zal in de komende jaren afnemen. Daarnaast ligt er een 

kwalitatieve opgave om een goede aansluiting te vinden tussen vraag en aanbod op 

de arbeidsmarkt. Een dalend arbeidsaanbod en een kwalitatieve mismatch op de 

arbeidsmarkt leiden er toe leiden dat bedrijven moeilijker aan goed geschoold 

personeel kunnen komen. Dat kan het vestigingsklimaat en de economie in de regio 

negatief beïnvloeden. 

 

• Naast het inzetten op het behoud en versterken van het bestaande regionale 

bedrijfsleven zou gezocht moeten worden naar nieuwe dragers van de regionale 

economie. Er wordt dan bijvoorbeeld gedacht aan nieuwe ICT-toepassingen 

(waarvoor glasvezelkabel nodig is), mede in relatie tot zorgdiensten voor een 

vergrijzende bevolking en kansen voor recreatie en toerisme. Verder liggen er 

belangrijke kansen in de transitie naar nieuwe (decentrale) energiebronnen, mogelijk 

in relatie tot het relatief grote glastuinbouwcomplex in de regio.  
 

• De landelijk toenemende vraag naar vrijetijdsbesteding en toerisme zet, volgens het 

Sociaal Cultureel Planbureau, de komende jaren door. Het toenemende aantal 

senioren biedt kansen voor meer recreatief en toeristisch aanbod in de regio. De 

kansen liggen vooral op het terrein van watertoerisme en wandel- en fietsrecreatie in 
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combinatie met kortere en langere termijn verblijfsaccommodaties. Gezien de 

gezamenlijke belangen is een nauwe samenwerking tussen de aangrenzende 

regio’s Noardwest en Noordoost Fryslân en samenwerking met Leeuwarden van 

belang. 

• Naast het in stand houden en verbeteren van de fysieke bereikbaarheid is het 

belangrijk de digitale bereikbaarheid te versterken. Voor het anders organiseren van 

voorzieningen en het versterken van de leefbaarheid en economische ontwikkeling 

in de regio biedt digitalisering verschillende kansen. 

• Om de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van en in de (kleinere) kernen in stand te 

houden zal er in de komende jaren meer gevraagd worden van bewoners en 

maatschappelijke organisaties. Dit zal zeker het geval zijn in de vele kleinere kernen 

in de regio Noardwest Fryslân. Veel maatschappelijke vraagstukken spelen zich af in 

de directe leefomgeving van de inwoners. Actief burgerschap en de kracht van 

zelforganisatie gaan een belangrijke rol spelen. In de gemeentelijke 

coalitieakkoorden wordt hier op gewezen en op ingespeeld. 

• De relatie tussen stad (Leeuwarden) en de omringende regio is een nader uit te 

werken punt van aandacht. Voorzieningen en de werkgelegenheid zullen zich meer 

in de stad concentreren, tegelijkertijd is het buitengebied een belangrijke plek voor 

stadsbewoners om hun vrije tijd te besteden. Ook kan de economische relatie 

tussen bedrijven in de stad en ‘cottage industry’ op het platteland worden ontwikkeld. 

Bij cottage industry, waarvoor ook het Friese woord ‘thúsbedriuwe’ wordt gebruikt, 

moet worden gedacht aan gespecialiseerde, kleinschalige bedrijven die vanuit 

woningen op het platteland (vaak boerderijen) produceren. Een en ander vraagt om 

een goede afstemming tussen en samenwerking van de betreffende gemeenten. 

Bovendien is er aandacht nodig voor de bereikbaarheid in de regio (auto, langzaam 

verkeer en openbaar vervoer).  

2.3   BOUWSTENEN VOOR DE STREEKAGENDA 

Aan de hand van de uitgevoerde analyses zijn zes bouwstenen geformuleerd, die een 

plaats kunnen krijgen in de Streekagenda. Uiteraard kan de Streekagenda uiteindelijk 

meer speerpunten omvatten, die ook niet alle krimp gerelateerd hoeven te zijn. 

Het gaat om de volgende kansrijke bouwstenen voor de regio:  

1. Het ontwikkelen van een regionaal ontwikkelingsperspectief en afsprakenkader voor 

de toekomst van de regionale woningmarkt. Het gaat daarbij niet alleen om de 

nieuwbouwprogrammering, maar vooral ook om de aanpassing van de bestaande 



 

13 

 

woningvoorraad in de sociale huursector en particuliere sector in het licht van de 

bevolkingsverandering.  

2. Uitrollen van het O3 samenwerkingsconcept van de Campus Het Bildt: het verbinden 

van de overheid, ondernemers en het onderwijs met het oog op het vroegtijdig 

afstemming van onderwijs op de vraag van de regionale arbeidsmarkt. 

3. Het ontwikkelen van sterke dorpsgemeenschappen door het activeren en faciliteren 

van actief burgerschap zodat lokaal besef ontstaat voor het betrokken blijven en 

raken bij leefbare plattelandskernen. 

4. Het ontwikkelen van een regionale uitvoeringsstrategie voor toerisme en recreatie 

voor Noardwest Fryslân in samenwerking met Noordoost Fryslân en Leeuwarden, 

aansluitend bij de aanbevelingen uit het toeristisch gebiedsprofiel Noardwest 

Fryslân, Waddenland van Overvloed. 

5. Het komen tot een Regionale Zorgkaart: het bereikbaar en kwalitatief hoogstaand 

houden van de verschillende typen zorg voor de bewoners van de kleine(re) kernen 

door in te zetten op samenwerking en innovatieve diensten.  

6. Het komen tot een verantwoorde herstructurering van het basisonderwijs, waarbij 

zowel het handhaven van de kwaliteit als voldoende (eventueel deels digitale) 

bereikbaarheid voorop staan.  

 

De ‘Transitieatlas’ van het ministerie van BZK kan voor een aantal bouwstenen een goed 

hulpmiddel zijn. Dit instrument maakt een breder afwegingskader voor woningbouw, zorg 

en welzijn, voorzieningen en economie in een oogopslag inzichtelijk. 

Voor elk van de bouwstenen is het van belang dat de partijen gezamenlijk hun ambitie 

voor de langere termijn vastleggen, de bouwstenen concreet uitwerken om de 

onderliggende ambities te realiseren en niet-vrijblijvende samenwerking aangaan om tot 

uitvoering te komen.  
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3. Bouwstenen voor de Streekagenda 
 

3.1   STERKTE-ZWAKTE ANALYSE, KANSEN EN BEDREIGINGEN 
 

De analyses, te lezen in hoofdstuk  5 en 6, laten zich samenvatten in een SWOT-

analyse: wat zijn de sterke en zwakke punten van de regio, welke kansen kunnen worden 

benut en welke bedreigingen moeten worden gekeerd? 

 

In het onderstaande schema wordt de stand van de regio kort en bondig weergegeven. In 

opdracht van de provincie Fryslân is voor de verschillende Fryske regio’s een sterkte-

zwakte analyse opgesteld door Partoer, die ook als input gediend heeft voor 

onderstaande SWOT-analyse. Kansen en bedreigingen zijn geformuleerd op basis van 

het profiel van de regio Noardwest-Fryslân (huidige sterktes en zwaktes van de regio), de 

maatschappelijke context (zoals de financieel-economische crisis), inhoudelijke trends 

(zoals digitalisering) en ervaringen in andere regio’s die anticiperen op een veranderende 

bevolkingssamenstelling. 

STERKTES 

• Landelijke kernen bieden 

aantrekkelijke woonomgevingen 

• Relatief hoge waarde van de 

woningen in de regio 

• Betrokken bewoners, organisaties en 

bedrijfsleven 

• Relatief lage werkloosheid en aandeel 

niet-werkende werkzoekenden 

• Natuur, landschap en kustkwaliteiten 

• Aanwezigheid zee- (in Harlingen) en 

jachthavens 

• Actief verenigingsleven 

• Nabijheid van het complete 

voorzieningenniveau van Leeuwarden 

• Historische stads- en dorpsgezichten 

ZWAKTES 

• Perifere ligging 

• Gemiddeld laag inkomen van 

bewoners 

• Relatief lage werkgelegenheid binnen 

de regio; wel positieve ontwikkeling in 

de periode 2000 - 2009 

• Gebrek aan grote en middelgrote 

ondernemingen 

• Kwetsbare economie, weinig 

innovatie en weinig kansrijke sectoren 

(landbouw, industrie) 

• Weinig bekendheid, promotie en 

marketing 

• Slechte OV-bereikbaarheid 
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KANSEN 

• Sterkere intergemeentelijke en 

regionale samenwerking, met oa. de 

regio Noordoost Fryslân en 

Leeuwarden 

• Benutten landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden, 

ontwikkeling Waddenkust 

• Toenemende behoefte aan groen, 

rust en ruimte biedt commerciële 

kansen 

• Goede samenwerkingsverbanden 

bieden kansen voor clusteren van 

voorzieningen 

• Aanbieden van nieuwe 

zorgcombinaties zoals zorgtoerisme 

en wellness 

• Toenemende vraag naar (biologische) 

streekproducten 

BEDREIGINGEN 

• Relatief en absoluut sterke toename 

van de vergrijzing en ontgroening 

binnen de regio 

• Lange termijn trend van de 

woningwaarde is negatief, net als de 

werkgelegenheid 

• Toekomstig tekort aan lager en hoger 

opgeleide beroepsbevolking 

• Ontwikkeling in twee tempo’s binnen 

de regio, krimp (platteland) en groei 

(stedelijk gebied) 

• Onvoldoende economisch profiel 

• Aanbod van  voorzieningen in kleine 

kernen; leefbaarheid van de dorpen 

• Financiële positie overheden en 

maatschappelijke organisaties 

 

De SWOT-analyse (met name de kansen en bedreigingen) is gebruikt om een aantal 

bouwstenen voor de op te stellen Streekagenda te ontwikkelen.  

3.2   BOUWSTENEN VOOR DE STREEKAGENDA NOARDWEST FRYSLÂN 

In de regio Noardwest Fryslân wordt met de verschillende partijen toegewerkt naar het 

opstellen van een Streekagenda. Deze agenda moet eind dit jaar in concept gereed zijn. 

Een van de doelstellingen van dit werkdocument is de regio te ondersteunen in het 

formuleren en vaststellen van de agenda. Uit de trends, ontwikkelingen en de analyse die 

we in dit document maken blijkt dat er veel initiatieven en projecten lopen die gericht zijn 

op het anticiperen op de bevolkingstransitie in de regio.  

Aan de hand van de analyse van de verschillende achtergronddocumenten voor het 

werkdocument en door het maken van een analyse van het gebied en de ontwikkelingen 

die daar een rol bij spelen hebben we een zestal bouwstenen geformuleerd. Wij 

verwachten dat deze bouwstenen kunnen helpen een antwoord te formuleren op de 

gevolgen van de bevolkingstransitie in de regio. De provincie Fryslân heeft het initiatief 

genomen de gemeenten, de zorg- en onderwijsinstellingen, de corporaties en andere 

betrokken organisaties uit te nodigen hun visie te geven op de komende opgaven en 

projecten voor de regio.  

Wij zien de volgende kansrijke bouwstenen voor de regio:  



 

16 

 

1. Het ontwikkelen van een regionaal ontwikkelingsperspectief en afsprakenkader voor 

de toekomst van de regionale woningmarkt.  

2. Realisatie van de Campus Het Bildt ; het verbinden van de overheid, het 

bedrijfsleven en het onderwijs met het oog op een innovatieve toekomst van de 

regionale economie en een gezonde arbeidsmarkt; 

3. Het inzetten van een boegbeeld voor sterke dorpsgemeenschappen (een 

ambassadeur met doorzettingsmacht) en het activeren en faciliteren van actief 

burgerschap en het maatschappelijk middenveld, waardoor de kleine(re) kernen 

leefbaar worden gehouden. 

4. Het ontwikkelen van een brede regionale uitvoeringsstrategie voor toerisme en 

recreatie voor Noardwest Fryslân in samenwerking met Noordoost Fryslân en 

Leeuwarden. 

5. Het komen tot een Regionale Zorgkaart: het bereikbaar en kwalitatief hoogstaand 

houden van de verschillende typen zorg voor de bewoners van de kleine(re) kernen 

door in te zetten op samenwerking en innovatieve diensten.  

6. Het komen tot een verantwoorde herstructurering van het basisonderwijs, waarbij 

zowel het handhaven van de kwaliteit als voldoende (eventueel deels digitale) 

bereikbaarheid voorop staan. Het inzetten van het instrument de ‘transitieatlas’ van 

het ministerie van BZK kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. 

Voor een aantal van deze bouwstenen kan het instrument van de transitieatlas 

(ontwikkeld door het ministerie van BZK) worden ingezet om tot een breder 

afwegingskader te komen voor woningbouw, zorg en welzijn, voorzieningen en 

economie. 

Voor elk van deze bouwstenen is het van belang dat de partijen gezamenlijk hun ambitie 

voor de langere termijn vastleggen, de bouwstenen concreet uitwerken om de 

onderliggende ambities te realiseren en niet-vrijblijvende samenwerking aangaan om tot 

uitvoering te komen. Deze bouwstenen kunnen uitgewerkt worden in het kader van de 

Streekagenda voor de regio Noardwest Fryslân. Op de volgende pagina’s worden de 

achtergrond, het doel en de aanpak, het resultaat en een mogelijke vitale koöperaasje 

per bouwsteen beknopt beschreven. Deze formats kunnen worden gebruikt als opgaven 

voor de op te stellen Streekagenda. 
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Bouwsteen 1 – Visie op wonen 

De regio Noardwest Fryslân wordt gekenmerkt door haar landelijke karakter en de 

veelheid aan kleine, kleinere en middelgrote kernen die verspreidt liggen over het gebied. 

Dit is een belangrijke kwaliteit van het gebied, wat tevens blijkt uit de flink hogere 

gemiddelde prijs van een koopwoning in vergelijking met de centrumgemeente 

Leeuwarden. Tegelijkertijd treden er verschillende ontwikkelingen op waardoor de 

leefbaarheid in de kernen onder druk komt te staan, waaronder vergrijzing en 

ontgroening. Dit heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau in kernen maar ook 

bijvoorbeeld voor het niveau van het onderhoud in de kernen en prijsontwikkeling van de 

woningen, die voor het overgrote deel in particulier eigendom zijn en aangepast moeten 

worden voor de oudere doelgroep om in te kunnen blijven wonen.  

 

De prognoses voor de korte en de langere termijn laten zien dat de groei van de 

woningvoorraad nog maar beperkt zal zijn gezien de huishoudensontwikkeling. 

Daarnaast ligt er op het gebied van de woningmarkt een tweetal kwalitatieve opgaven. 

Ten eerste de opgave om te komen tot een kwalitatief passend en onderscheidend 

aanbod. Een belangrijk gegeven hierbij is de vergrijzing, wat vraagt om 

levensloopgeschikte nieuwbouw en voor sommige doelgroepen (bijvoorbeeld 

dementerende senioren) kleinschalige beschermd wonen complexen. Een tweede 

opgave is om in te spelen op particuliere en/of collectieve wensen. Bijvoorbeeld ten 

aanzien van het (collectief) particulier opdrachtgeverschap en initiatieven die mogelijk op 

collectief wonen en zorg kunnen inspelen. Dat kan leiden tot een besparing op de 

woonlasten,clustering van het zorgaanbod, meer variatie in het woningaanbod en 

stimuleert de sociale cohesie in de kernen. 

 

Zowel voor de nieuwbouw als aanpassingen in de bestaande woningvoorraad geldt dat 

sterke woonproducten worden ontwikkeld, die goed aansluiten bij verschillende 

woonstijlen. Daarmee kan optimaal worden ingespeeld op verschillende woonstijlen en 

kunnen misschien ook nieuwe doelgroepen van buiten de regio worden aangetrokken. Bij 

dat laatste zal het wel om kleine aantallen gaan.  

Een duidelijke kans ligt hierbij ook in gezamenlijke productieafspraken en 

visieontwikkeling samen met de woningcorporaties in de regio. De corporatie Wonen 

Noord Fryslân en de gemeente Franekerdeel hebben reeds afstemmingsafspraken 

gemaakt, deze zouden verder en breder ontwikkeld kunnen worden in de regio.  

 

De aanpak heeft tot doel het woonbeleid regionaal af te stemmen op het gebied van 

nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad geschikt te maken voor 

levensloopbestendig wonen en zorg. Daarnaast kunnen de twee boverstaande opgaven 

versterkt worden door na te denken over het mogelijk maken van nieuwe woonconcepten 
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(woondifferentiatie) binnen de verspreide kernen in de regio. Deze drie lijnen worden 

hieronder uitgewerkt.  

 
Regionale afstemming nieuwbouw 

Goede regionale afstemming van de (groei van de) woningvoorraad tussen de 

verschillende gemeenten en kernen voorkomt een verdere verstoring van de 

woningmarkt. Enerzijds ligt het gevaar van overproductie op de loer, waardoor in de 

minder courante delen van de (sociale en particuliere) voorraad leegstand dreigt met alle 

maatschappelijke gevolgen van dien. Anderzijds is het denkbaar dat juist te weinig 

woningen worden gebouwd omdat gemeenten elkaar in de greep gaan houden, wat voor 

ontwikkelaars tot onzekerheid leidt en waardoor niet ingespeeld kan worden op de 

wensen uit de markt. De provincie heeft daarom afspraken gemaakt over de omvang van 

de nieuwbouw (woonakkoorden). Monitoring en waar nodig bijsturing zijn hierbij uiteraard 

van belang. Daarnaast is het een opgave om binnen de regionale afstemming na te 

denken over woningdifferentiatie binnen de regio en tussen de kernen – dat betekent ook 

nadenken over kansen voor nieuwe doelgroepen in de regio.  

 

Bestaande woningvoorraad 

Een tweede belangrijk element in de aanpak is de toekomst van de bestaande 

woningvoorraad. Zowel voor de sociale huursector als de particuliere sector gaat het om 

drie (met elkaar samenhangende) doelen: 

• Het bouw- en woontechnisch op peil houden van de bestaande woningvoorraad om 

verpaupering tegen te gaan. Dat vraagt om een structurele aanpak. Het Rotte 

Kiezenproject (dat zich richt op de aanpak van individuele woningen) kan gezien 

worden als voorloper in de experimenteerfase. 

• Het waar mogelijk komen tot een meer duurzaam woningaanbod, waarbij het gaat 

om energiebesparing (en dus comfortverbetering), de toepassing van duurzame 

energie, duurzame materialen/ constructies en flexibiliteit. 

• Het gezien de vergrijzing levensloopgeschikt maken van de bestaande voorraad in 

zowel de sociale huursector (opplussen) als de particuliere sector (door goede 

informatie aan en ondersteuning van de eigenaar bewoner). 

� Hierbij is uitwisseling tussen beide sectoren denkbaar, waarbij (bijvoorbeeld oudere) 

bewoners van particuliere woningen een goede af te stoten sociale huurwoning 

krijgen in ruil voor een slechte particuliere woning die vervolgens door de corporatie 

wordt opgeknapt. 

 

Om tot een kwalitatief regionaal woonprogramma te komen wordt voorgesteld de 

volgende stappen te doorlopen: 

1. Het in beeld brengen van de huidige en toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve 

behoefte. Dat vraagt geen uitgebreid woningmarktonderzoek, maar kan op basis van 

bestaande gegevens en gesprekken met corporaties, zorginstellingen, makelaars en 
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doelgroepenorganisaties. Daarnaast kan worden bekeken welke kansen er liggen 

voor woondifferentiatie en nieuwe particuliere of collectieve woonconcepten.  

2. Het formuleren van expliciete, geobjectiveerde criteria om tot een verdeling van het 

woningbouwprogramma te komen. Daarbij is ook afstemming met de commerciële 

en niet-commerciële voorzieningen aan de orde. Een en ander leidt tot een regionaal 

afsprakenkader voor woningen (nieuwbouw en herstructurering) in samenspraak 

tussen de provincie, de gemeenten, de woningcorporaties en belangrijkste 

ontwikkelaars in de regio’s.  

3. Het doorrekenen van het regionaal afsprakenkader met behulp van een MKBA 

(Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse). Een MKBA geeft aan wat de 

herstructureringsopgave is voor de regio, welke partijen daarbij aan zet zijn en wat 

de financiële consequenties daarvoor zijn.  

4. Het in beeld brengen van de mogelijke inzet van middelen van provincie, 

gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en Europese Unie. Ook zijn communicatie en 

participatie belangrijke instrumenten om particuliere eigenaren bij de aanpak van 

hun woningen te stimuleren. De provincie wil ISV 3 (Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing 2010-2014) als aanjaaggeld en katalysator inzetten voor zowel de 

aanpak van de sociale als particuliere woningvoorraad. JESSICA (Joint European 

Support for Sustainable Investment in City Areas) is zoals de naam aangeeft 

bedoeld voor stedelijke herstructurering, maar het is niet uitgesloten de middelen 

ook voor dorpsvernieuwing in te zetten. Met een revolving fund (bijvoorbeeld van 

SVn) kunnen eigenaren laagrentende leningen ontvangen voor de aanpak van de 

woning. 

5. Het ontwikkelen van nieuwe strategieën, aangezien de financiële middelen steeds 

beperkter worden. Mogelijk kan er aangesloten  worden bij het concept ‘stedelijke 

vernieuwing op uitnodiging’, zoals dat door het ministerie van BZK, IPO en VNG is 

ontwikkeld: het inspelen op kleinschalige initiatieven van bewoners en bedrijven met 

bestaande geldstromen en regelingen (bijvoorbeeld uitkeringen van werklozen).   

6. Het maken van onderbouwde keuzen en niet-vrijblijvende afspraken in regionaal 

verband inclusief een uitvoeringsprogramma. Deze worden bestuurlijk vastgelegd. 

 

Resultaat 

Resultaat is een afsprakendocument (cq. intentie-overeenkomst) voor de woningmarkt 

met onderbouwde keuzen en afspraken waar de partijen in de vitale koöperaasje zich 

niet-vrijblijvend aan hebben verbonden.  

 

Vitale koöperaasje 

Hiertoe moet een vitale koöperaasje worden gevormd, bestaande uit de provincie, de 

gemeenten in de regio, de woningcorporaties, ontwikkelaars. bouwbedrijven, banken, 

enz. Voor de keten wonen, zorg en welzijn zijn ook de zorg- en welzijnsinstellingen, de 

thuiszorg, de eerstelijns gezondheidszorg en het zorgkantoor, belangrijke partners.  
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Bouwsteen 2 – Uitrollen concept Campus Het Bildt 

Een belangrijke opgave voor de regio is het voorkomen van een mismatch tussen vraag 

en aanbod op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat de arbeidsmarkt in de komende 

jaren, ondanks de economische recessie, steeds krapper wordt en daarnaast trekt een 

deel van de potentiele beroepsbevolking de regio uit. Om de regio economisch vitaal te 

houden en innovatie mogelijk te maken is een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod 

op de arbeidsmarkt essentieel.  

Campus Het Bildt in Sint Annaparochie is opgezet om onderwijsinstellingen te clusteren 

en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te organiseren. Daardoor komt er 

een goede aansluiting tussen het aanbod van geschikte opleidingen en de vraag vanuit 

de regionale arbeidsmarkt. De bouwsteen is om deze aanpak verder uit te rollen in 

verschillende andere gemeenten en kernen om op deze manier een goede verbinding te 

organiseren tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  

 

De doelstellingen van de bouwsteen zijn: 

• Het evalueren en onderzoeken van de kritische succesfactoren van de Campus Het 

Bildt en andere soortgelijke initiatieven binnen en buiten de regio. 

• Het ontwikkelen van een regionale methodiek waarin een duidelijke relatie wordt 

gelegd tussen het aanbod van onderwijsinstellingen en de wensen van het regionale 

bedrijfsleven. Concreet gaat het om het versterken van de ‘drie O’s’: de 

samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. 

• Het starten van een aantal pilots verspreid door de regio waar gemeenten, 

onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samenwerken.  

• Het verbreden van het onderwijs tot niet alleen jongeren, maar ook ouderen en 

werkzoekenden. Een leven lang leren is een belangrijk uitgangspunt. 

Resultaat 

• Evaluatie van Campus Het Bildt en andere soortgelijke initiatieven voor het 

ontwikkelen van een regionale methodiek. 

• Het ontwikkelen van een regionale methodiek in samenwerking met gemeenten, 

onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. 

• Het starten van pilots in de regio in samenwerking met de bovengenoemde partijen.  

• Samenwerking zoeken met ‘Gouden Driehoek’ activiteiten in Noordoost Fryslân en 

provinciaal werkende organisaties zoals Venture Plus. 
 

Vtale koöperaasje 

De provincie Fryslân, gemeenten, het regionale bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, 

UWV en andere vertegenwoordigende organisaties vanuit het bedrijfsleven en onderwijs.  
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Bouwsteen 3 – Sterke gemeenschappen 

De regio heeft vele kernen die leefbaar zijn en die de regio, en zeker ook de bewoners 

van deze kernen, leefbaar willen houden. Door de bevolkingstransitie en mede door de 

recente bezuiningingen komt het voorzieningenniveau in de landelijke en vooral de 

kleinere kernen onder druk te staan. Nu hoeft dat geen probleem te zijn want het aanbod 

is al relatief klein en de bewoners zijn ook al gewend om te reizen voor verschillende 

voorzieningen, maar het is wel de opgave om de leefbaarheid en de gemeenschap te 

versterken. Immers een sterke gemeenschap betekent ook meer verantwoordelijkheid 

voor elkaar en voor de (woon)omgeving.  

Het recente rapport ‘Vertrouwen in burgers’ van Pieter Winsemius biedt goede 

aanknopingspunten. Het gaat enerzijds om de inzet van de burger voor de samenleving 

en anderzijds om het serieus nemen van de burger door de overheid. Geconcludeerd 

wordt dat er tot nu toe teveel een kloof is tussen burger en overheid. Doel is een brug te 

slaan tussen de verantwoordelijkheden van de overheid en maatschappelijke 

organisaties en de actieve burgers. Juist in de kleine gemeenschappen in de regio 

Noardwest Fryslân liggen er kansen om innovatie methoden te ontwikkelen om de kernen 

leefbaar en de gemeenschappen sterk te houden. De essentie is daarbij om de slag te 

maken van de ‘particperende burger’ (waarbij de overheid dus de regie heeft) naar de 

‘participerende overheid’ (waarbij de overheid dus aansluit bij initiatieven van de burger 

en organisaties en deze helpt te faciliteren).  

 

Belangrijke uitgangspunten uit het rapport kunnen een plaats krijgen in de uitvoering van 

de bouwsteen: 

• Tegenspel creëren door burgers niet alleen passief ruimte te bieden maar ook actief 

uit te nodigen om hun stem te verheffen.  

• Alledaagse invloed versterken, in de buurt, in de opleiding, in het werk, in de 

vrijetijdsbesteding, op het internet.  

• Maatschappelijk verkeer stimuleren, onder meer door de burger niet langer als klant 

te zien, maar publiek eigendom te delen in maatschappen en zo het gevoel van 

maatschappelijk eigendom te bevorderen.  

• Steunpilaren bouwen door te investeren in andere vormen van binding tussen en 

met burgers. Ook maatschappelijke instellingen moeten functioneren als kanalen 

voor burgerbetrokkenheid. 

 

De doelen van deze bouwsteen zijn: 

• Innovatieve en creatieven methoden te ontwikkelen om de kernen leefbaar te 

houden en de gemeenschappen daarin sterker te maken; dit betekent zowel 

verantwoordelijkheid nemen van de kant van de actieve burger als ruimte geven en 

faciliteren van de kant van de overheid; 
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• Het versterken van de gemeenschapszin door speciale aandacht voor de relatie 

tussen jongeren en ouderen binnen de gemeenschappen.  

• Het inzetten van een aansprekend boegbeeld uit de regio om de methodiek mee te 

helpen ontwikkelen en de burgers en maatschappelijke organisaties te activeren om 

mee te doen in het proces; 

• Duurzame methoden van actieve burgerparticipatie, zoals collectief particulier 

opdrachtgeverschap, coöperaties en vrijwilligersorganisaties, in te kunnen zetten om 

de kernen leefbaar te houden en de gemeenschappen sterk(er) te maken.  

 

Resultaat 

De inzet van verschillende en vernieuwende vormen van participatie in de kernen ten 

behoeve van de voorzieningen en inwoners. 
 

Vitale koöperaasje 

Een boegbeeld, de provincie, gemeenten, burgers, initiatiefnemers, bedrijven, 

onderwijsinstellingen en diverse andere partijen die over innovatieve en creatieve 

methoden van actief burgerschap willen meedenken en hieraan willen meewerken.  
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Bouwsteen 4 – Doorpakken op toerisme en recreatie 
 

Het Gebiedsplatform Plattelânsprojekten Noardwest Fryslân heeft in 2010 opdracht 

gegeven een strategie te ontwikkelen om vanuit de recreatief-toeristische sector  de 

plattelandseconomie te versterken. Het resultaat hiervan is het Gebiedsprofiel Noardwest 

Fryslân, Waddenland van Overvloed. Hierin staan concrete handreikingen om deze 

strategie te (doen) organiseren.  

 

De belangrijkste elementen om tot een sterk toeristisch-recreatief product te komen zijn: 

• Het benutten van de aanwezige landschappelijke en cultuur-historische kwaliteiten 

van de regio en ze meer met elkaar te verbinden, waarbij deze kwaliteiten door meer 

toerisme en recreatie uiteraard niet aangetast mogen worden maar bij voorkeur 

versterkt worden.  

• Actief betrekken van bewoners en ondernemers langs de Waddenkust. Het 

ontwikkelen van nieuwe toeristische producten die gelieerd zijn aan de landbouw, 

zoals zorgtoerisme/zorgboerderijen, kamperen bij de boer, de producten en verkoop 

van (biologische) streekproducten (slow food). 

• Healthy aging: het benutten van de mogelijkheden van het toeristisch aanbod om 

gezond en actief oud te worden. De regio kan hierbij aansluiten bij initiatieven van 

HANNN (Healthy Ageing Network Noord-Nederland). Met name de provincie 

Drenthe is op dit vlak actief, ook in internationaal verband (Mecklenburg-

Vorpommern, Baltische staten). 

• Het stimuleren van bestedingen langs de Elfstedenroute door  (bijvoorbeeld) 

uitbreiding van het horeca-aanbod en het aanbieden van complete arrangementen. 

Dit vraagt uiteraard om samenwerking met Sudwest Fryslân. 

• Het stimuleren van watertoerisme en watersport door een samenhangend net van 

vaarroutes tussen het Friese merengebied en de Waddenzee met daarbij behorende 

voorzieningen. Ook dit vraagt om samenwerking met andere Friese regio’s. 

• Het versterken van de samenhang tussen de stad en platteland, waarbij het vanuit 

deze bouwsteen met name gaat om de recreatieve functie van het platteland voor de 

stedeling. 

 

De bouwsteen is dan ook: pak door op toerisme en recreatie. De geschetste elementen 

maken duidelijk dat veel zaken in een breder perspectief moeten worden opgepakt in 

samenwerking met de (Friese en andere) regio’s.  Daarmee kan een toeristisch 

totaalproduct ontstaan van landschap, natuur, cultuur en culinair. Samen kan de 

organisatiekracht worden versterkt en is het palet aan recreatief-toeristisch aanbod 

groter. Door samen te werken kan effectief en efficient aan promotie van de brede regio 

worden gewerkt. Fryslân is ten slotte een sterke naam. Om overlap te voorkomen kan 
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daarom de samenwerking worden gezocht met bijvoorbeeld Fryslân Marketing, Tourist 

Information Fryslân en Fan Fryslân. 

  

De doelstellingen van de bouwsteen zijn: 

•         Het concretiseren van de langetermijnvisie zoals geformuleerd in het rapport 

Waddenland van Overvloed door te starten met concrete deelprojecten en het 

zoeken van de samenwerking in de verdere uitwerking van de visie met de regio 

Noordoost Fryslân en de andere hierboven genoemde partijen.  

•         Het opzetten van een toeristisch platform waarin de betrokken partijen de 

langetermijnvisie verder uitwerken tot een uitvoeringsstrategie.  

 

Resultaat 

•         Het leggen van een verbinding tussen de toeristisch-recreatieve economie en 

landbouwsector. Het betrekken van de landbouwsector is van belang vanwege het 

toekomstperspectief dat in toerisme, zorg en natuureducatie/-beheer besloten ligt 

(zie hoofdstuk 5).  

•         Toeristisch-recreatieve lange- en korte termijn projecten met draagvlak. 

 

Vitale koöperaasje 

Deze resultaten kunnen worden bereikt door in de vitale koöperaasje samenwerking te 

organiseren met de ondernemers en de verschillende partijen betrokken bij 

plattelandseconomie en de toeristisch-recreatieve sector in het bijzonder. 
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Bouwsteen 5 – De Regionale Zorgkaart 

Uit de analyse komt naar voren dat er ten aanzien van het voorzieningenaanbod in de 

regio 35 beperkte dorpen aanwezig zijn, 40 niet-complete dorpen en 18 complete dorpen 

(Friese streken in beeld, Partoer CMO en Provincie Fryslân). Daarnaast constateren we 

dat er vanuit zorgverzekeraars- en zorginstellingen actief wordt nagedacht over de 

concentratie en spreiding van het zorgaanbod in de regio. Tot slot zien we dat de vraag 

naar de verschillende typen zorg de komende jaren zal toenemen vanwege de verwachte 

groei van 65+’ers in de regio en een afname van het arbeidspotentieel in de regio. Dit 

betekent dat er op een slimme en innovatieve wijze dient te worden nagedacht over de 

wijze waarop kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg in de regio wordt georganiseerd. 

Deze bouwsteen voor de regio noemen we de Regionale Zorgkaart.  

De Regionale Zorgkaart is een zorgmodel waarin het aanbod van zorgvoorzieningen in 

de verschillende kernen hiërarchisch wordt georganiseerd waarbij concentratie en 

spreiding centraal staan. Bovendien gaat het over het gebruik van innovatieve en ICT 

technieken om intensieve en extensieve zorg te kunnen aanbieden. Afspraken over 

kwaliteit en bereikbaarheid worden gemaakt met het ministerie van VWS, de gemeenten, 

zorgverzekeraars, - aanbieders en vervoersorganisaties. 

In aanvulling op deze bouwsteen verwijzen we tevens naar het FriesLab I en II. Hieruit 

kunnen ook interessante initiatieven worden overgenomen, zoals ‘cliëntparticipatie’, 

‘handen in één’, ‘NMA model’ en ‘casemanagement dementie’. Vanuit Partoer worden 

tevens initiatieven georganiseerd, interessant zijn bijvoorbeeld ‘Goed wonen in de 

toekomst’ en ‘Toekomstscenario in de basiszorg’. 

 

De bouwsteen Regionale Zorgkaart heeft de volgende doelstellingen:  

• Het ontwikkelen van een kwalitatief goed en bereikbaar zorgmodel voor de regio 

waarin het voor de zorgvragers (- en aanbieders) helder en overzichtelijk is wanneer 

en waar welke zorg verkregen kan worden;  

• Het verstevigen van de samenwerking tussen de verschillende organisaties binnen 

de zorgsector, en met aanverwante terreinen zoals de Wmo en sociaal beleid van 

gemeenten, om daarmee de efficiency en effectiviteit te vergroten;  

• Duidelijkheid bieden aan burgers welke typen zorgvoorzieningen er beschikbaar zijn 

in welke kernen; hierin wordt ook een relatie gelegd met het voorzieningenniveau en 

visie op wonen. Speciale aandacht moet er zijn voor de keuzemomenten van 

ouderen; 

• Het gebruiken van innovatieve methoden om de zorg bereikbaar te houden op 

afstand, onder andere via de resultaten van FriesLab en andere voorbeeldprojecten; 

• Het matchen van vraag naar en aanbod aan zorgpersoneel. 
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Resultaat 

Een duidelijk en goed georganiseerd zorgmodel voor de verschillende typen kernen in de 

regio.  

Vitale koöperaasje 

De bouwsteen kan gerealiseerd worden door samenwerking van de zorgverzekeraars, 

aanbieders, vervoersbedrijven, provincie, gemeenten en het ministerie van VWS.  
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Bouwsteen 6 – Bereikbaar en kwalitatief basisonderwijs 

In de regio Noardwest Fryslân zijn op dit moment 76 basisscholen van verschillende 

denominaties verspreid over de verschillende gemeenten en kernen. De basisopgave in 

het licht van de stevige daling van het aantal leerlingen in de leeftijdscategorie 4 – 12 is 

voor de regio: blijvend goed bereikbaar en kwalitatief goed basisonderwijs te organiseren 

en te garanderen.  

In deze bouwsteen is het de doelstelling om te komen tot bovenlokale en regionale 

afstemming van het kwantitatieve en kwalitatieve aanbod van het basisonderwijs. Het 

overkoepelende doel is om het basisonderwijs bereikbaar en kwalitatief op peil te 

houden. Hiervoor kunnen de verschillende betrokken partijen bij elkaar komen om de 

consequenties en gewenste afspraken voor de regio inzichtelijk te maken. Om tot een 

door alle partijen gedragen perspectief te komen is het van belang dat de partijen een 

gedeelde visie ontwikkelen op de toekomst van het basisonderwijs (vraag, aanbod, 

kwaliteit, bereikbaarheid, enz.). Daarnaast moeten ze samen de (objectieve)criteria 

ontwikkelen op basis waarvan een herstructurering van de basisscholen kan plaats 

vinden en samen de noodzakelijke keuzes maken. 

 

Gezien het belang van de opgave voor de leefbaarheid in de regio is het belangrijk bij dit 

proces een aantal zaken vooraf goed te regelen: 

• Op welke wijze worden de schoolbesturen, ouders, gemeenteraden en bestuurders 

bij het proces betrokken?  

• Op welke wijze kan de meerwaarde van een bovenlokale en regionale aanpak 

inzichtelijk worden gemaakt in het proces?  

• Hoe kunnen de gemaakte keuzen in het proces vastgelegd worden in (regionale) 

uitvoeringsafspraken? 

• Hoe kan het uitvoeren van het uiteindelijke besluitvormingsproces geholpen worden 

door bijvoorbeeld het toepassen van een MKBA?  

Uiteindelijk zullen er ten aanzien van de basisscholen afspraken moeten worden gemaakt 

over versterkte samenwerking, fusering en ook het sluiten van locaties. Ook zal er 

samengewerkt moeten worden tussen verschillende typen denominaties en worden 

herstructurering van scholen en het concept brede scholen in het proces meegenomen.  

 

De volgende stappen kunnen worden gezet in het proces: 

• Op basis van een gedeelde prognose een inschatting maken van een realistische 

vraag en aanbod van basisonderwijs voor de regio Noardwest Fryslân; en het 

vertalen van de opgave ten opzichte van de huidige situatie; wat zijn de 

consequenties? 
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• Het formuleren van kwalitatieve en kwantitatieve criteria voortkomend uit de wens 

om bereikbaar en kwalitatief basisonderwijs in de regio aan te bieden. 

• Het breder insteken van de oplossingsrichtingen; zijn er mogelijkheden om samen te 

werken en af te stemmen met andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld door het 

concept Brede School? 

• Het maken van een afweging op basis van de opgaven, consequenties en de criteria 

en het komen tot regionale keuzen en programmering van basisonderwijs in de 

regio.  

Resultaat 

Een regionaal programma en afsprakenkader voor de realisatie van bereikbaar en 

kwalitatief basisonderwijs op de lange termijn, opgesteld in een zorgvuldig 

afwegingsproces in samenwerking met de betrokken organisaties die verantwoordelijk 

zijn voor de uitvoering.  

Gebruik van de transitieatlas 

De herstructurering van het basisonderwijs wordt vaak alleen sectoraal bezien. Het 

basisonderwijs kan echter niet los worden gezien van een aantal andere voorzieningen 

(sport, cultuur, vrije tijd, enz.) en van het woningbouwprogramma. De verschillende 

ambities vragen om een goede onderlinge afstemming. Zo kunnen keuzes ten aanzien 

van de voorzieningenstructuur mede bepalend zijn voor het woningbouwprogramma en 

omgekeerd. Zie hiervoor de volgende paragraaf (transitieatlas). 

Vitale koöperaasje 

De vitale koöperaasje bestaat uit de provincie (die een stimulerende rol en soms 

afstemmende rol vervult), de gemeenten, (basis)onderwijs instellingen en 

vertegenwoordigers vanuit de verschillende kernen en ouders. Deze coalitie is eventueel 

uit te breiden met andere organisaties, bijvoorbeeld wanneer er naar relaties met de 

andere beleidsterreinen wordt gekeken.  

 

Toepassing voor andere voorzieningen 

De hier geschetste aanpak leent zich ook voor de herstructurering van andere 

voorzieningen, zoals sportaccommodaties en –velden en maatschappelijke en culturele 

voorzieningen. Bij de hierna te bespreken transitieatlas wordt verder ingegaan op deze 

toepassingen. 
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Transitieatlas Noardwest Fryslân: voorsorteren op 2040  

De Transitieatlas is een bij de bouwstenen ondersteunend instrument dat momenteel 

wordt ontwikkeld door het ministerie van BZK in samenwerking met Public Result. Het 

doel van het instrument is een scala aan inhoudelijke criteria voor het saneren, 

toevoegen en samenvoegen van voorzieningen te vertalen naar ruimtelijke beelden. De 

transitieatlas kan op basis van co-financiering worden ingezet, waarbij BZK een deel van 

de kosten betaalt. 

 

De gevolgen van de demografische ontwikkelingen laten zich vertalen in ruimtelijke 

consequenties. Een dalende en veranderende huishoudensontwikkeling zal (op den 

duur) leiden tot een overschot aan woningen en tot een ander type woningen. Een (sterk) 

dalend aantal leerlingen zal leiden tot een overschot aan scholen. Minder inwoners geeft 

minder draagvlak voor voorzieningen (zwembaden, bibliotheken, etc) en zal leiden tot 

overschot aan winkelruimte. Een sterk stijgend aandeel ouderen laat de vraag naar 

zorg(voorzieningen) sterk toenemen hetgeen in combinatie met een dalende 

beroepsbevolking tot andere vormen van samenwerken en organiseren zal moeten 

leiden. Vragen over oplossingen liggen in de sfeer van slopen, samenvoegen, 

concentreren, deconcentreren, slim combineren en herbestemmen van de bestaande 

voorraad. Daarbij zullen criteria als o.a, bereikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit, 

duurzaamheid en innovatief karakter leidend moeten zijn bij te maken keuzen.  

 

Er zijn bij dit transitieproces een aantal zaken van belang: 

• Op welke wijze worden de burgers, gemeenteraden en raden van toezicht bij dit 

proces betrokken? 

• Op welke wijze kunnen de voordelen van bovenlokale oplossingen worden 

benadrukt ten opzicht van eigen (veelal duurdere) lokale oplossingen? 

• Op welke wijze kunnen gemaakte keuzen worden verwerkt in gedragen regionale 

strategieën en beleidsopties? 

• Op welke wijze kan het uiteindelijke besluitvormingsproces en optimalisatie over 

beleidsopties worden ondersteunt door een MKBA? 

 

De verschillende ambities vragen om een goede onderlinge afstemming. Zo kunnen 

keuzes ten aanzien van de voorzieningenstructuur medebepalend zijn voor het 

woningbouwprogramma en omgekeerd. Ook de andere ambities beïnvloeden elkaar: 
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De beschreven bouwstenen richten zich in veel gevallen op een regionale afstemming 

over de opgaven en het maken van afspraken over de aanpak daarvan binnen een 

bepaald beleidsterrein. Grote winst zit in veel gevallen in het op één lijn krijgen van de 

verschillende partijen in de regio (of het bestendigen hiervan). Uiteindelijk moeten 

afwegingen en keuzes worden gemaakt, waarbij ook wordt gekeken naar de samenhang 

met andere beleidsterreinen (en actoren). Om het proces te versterken, versnellen en 

systematiseren is het gewenst een (ruimtelijk) kader te ontwikkelen met behulp waarvan 

een geobjectiveerde afweging gemaakt kan worden voor de herstructurering en 

concentratie van woningbouw, voorzieningen, welzijn en zorg, enz. 

 

Globaal wordt voor een integratie gedacht aan de volgende stappen: 

1. Het in beeld brengen van de opgave per bouwsteen / sector  

2. Het formuleren van criteria voor optimalisatie vanuit de bouwsteen 

3. Afstemming met andere beleidsterreinen 

4. Afweging (welke criteria zijn van belang) 

5. Keuzes en programmeren 

 

Relatie stad en platteland 

De transitieatlas kan zich beperken tot uitsluitend de regio Noardwest Fryslân. Door de 

nauwe verwevenheid van de regio met de stad Leeuwarden is het echter denkbaar ook 

Leeuwarden bij de transitieatlas te betrekken, voor zover het gaat om aspecten die van 

belang zijn voor de regio (het gaat dus niet om bijvoorbeeld de herstructurering van 

economie 
wonen, 

zorg, welzijn 

onderwijs 

voorzieningen 

toerisme 

woningbouw 
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voorzieningen binnen Leeuwarden). Door deze bredere insteek richt de herstructurering 

zich zowel op het saneren als ontwikkelen: 

 

 saneren herontwikkelen 

wonen  • sanering niet-

onderscheidende woontypen / 

-milieus 

• bijzondere, kwalitatief 

hoogwaardige woonmilieus voor 

stedelingen in de regio  

• bereikbaarheid landelijk gebied  

zorg en welzijn • concentratie van 

voorzieningen in de grotere 

kernen 

• verkleinen relatieve afstand tot zorg 

en welzijn in de stad (digitalisering) 

onderwijs • sluiten (basis)scholen in kleine 

kernen 

• centraliseren / fuseren scholen in 

centrumdorpen / -steden 

• samenwerking voortgezet onderwijs 

in de stad en scholen in de regio 

• digitale bereikbaarheid 

overige 

voorzieningen 

• concentratie van 

voorzieningen in de grotere 

kernen 

• versterken voorzieningen in 

stedelijk gebied met vergrote 

kwaliteit 

economie en 

arbeidsmarkt 

• herstructurering 

bedrijventerreinen 

• bereikbaarheid landelijk gebied 

(ook digitaal) 

• stad als economische motor, 

vermarkten i.r.t. regio 

• benutten sterkte thúsbedriuwe, 

streekproducten, toeristisch 

potentieel 

 

Resultaat: Transitieatlas Noardwest Fryslân; voorsorteren op 2040  

Resultaat zijn kaartbeelden (methodiek) waar de in het bovenstaande gestelde opgaven 

systematisch tot een integratie, afweging en programmering kunnen worden gebracht. 

Het resultaat kan – samen met de afwegingen voor andere beleidsterreinen – ruimtelijk 

worden gepresenteerd in een ‘Transitieatlas Noardwest Fryslân; voorsorteren op 2040’. 

Daarmee wordt de ruimtelijke regionale samenhang tussen de verschillende afwegingen 

helder, wat ook als communicatie-instrument naar de verschillende partners (burgers en 

raden) in het proces kan worden ingezet. De Transitieatlas is een dynamisch instrument 

en nadrukkelijk niet een blauwdruk voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de 

regio. 

 

Vitale koöperaasje 

Om te komen tot een transitieatlas zal per beleidsterrein de coördinerende partij input 

moeten leveren. Voor te stellen is dat een coalitie van de gemeenten of de provincie het 
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totstandkomen van dit ruimtelijk afwegingskader coördineert en eveneens de 

communicatie verzorgt. Partijen vanuit de verschillende beleidsterreinen zullen 

gezamenlijk de criteria zoals genoemd in 2) en 3) moeten formuleren. Het zich 

vervolgens commiteren aan deze criteria leidt tot objectieve keuzes bij alle betrokkenen 

en kan daarmee eventuele weerstanden als het gaat om het sluiten van voorzieningen 

verminderen.  
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4. Vertrekken vanuit de Essentie van de regio 
 

4.1             IDENTITEIT EN KRACHT BIEDEN KANSEN 

Krimp  vraagt niet alleen om oplossingen van problemen die ontstaan door ontgroening, 

vergrijzing en bevolkingsafname,  maar biedt ook nieuwe kansen door het benutten van 

de aanwezige kwaliteiten, in de vorm van de identiteit en kracht van de regio. Dat vraagt 

om een goede analyse van het ‘DNA’ van de regio.  

Dit ‘gebieds-DNA’ of de Essentie van NW Fryslân is door regionale sleutelpersonen en –

organisaties verwoordt met behulp van de Interpretation Analyse (Tilden/vanMatre 2010) 

en gepresenteerd in het Gebiedsprofiel NW-Fryslân, Waddenland van Overvloed 

(Prov.Fryslân 2011: www.plattelansprojekten.nl/noardwest). De regio grenst, aan het 

Waddengebied, dat is aangemerkt als Wereldnatuurerfgoed. De rijke cultuurhistorie komt 

tot uiting in twee beschermde stadsgezichten (Harlingen en Franeker), een groot aantal 

beschermde dorpsgezichten en een aantal afzonderlijke monumenten, zoals de States. 

De kracht van de regio ligt in de eerste plaats besloten in de bewoners. De samenleving 

in de dorpen kenmerkt zich door actief burgerschap en ondernemerschap, waardoor 

initiatieven van de grond komen. Daarnaast werken de gemeenten in de regio, 

ondersteund door de provincie, samen vanuit het besef dat alleen op die manier de 

krimpopgave succesvol ter hand genomen kan worden. Het maatschappelijk middenveld 

(woningcorporaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties) en 

ondernemers ontplooien eveneens initiatieven en werken daarbij samen met de overheid. 

De kracht van de regio ligt tot slot in de nabije ligging ten opzichte van groeigemeente 

Leeuwarden. 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op kansen die aansluiten bij de identiteit en 

versterking van deze identiteit. 

4.2  DE KWALITEIT VAN DE RUIMTE ALS DRAGER VOOR DE REGIO  

De regio en provincie zijn ‘grutsk’ op het Friese landschap. Het landschap en de 

cultuurhistorie (die tastbaar wordt in de aanwezigheid van beschermde stads- en 

dorpsgezicht en monumenten) bepalen samen met de Friese taal de identiteit.  

In het rapport ‘Grutsk op ‘e Romte’ worden voor de provincie 11 karakteristieke 

deelgebieden onderscheiden. Noardwest Fryslân omvat de deelgebieden ‘Kleigebied 
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Westergo’ en ‘Middelzeegebied en Marnegebied’ en grenst aan het Waddengebied. De 

belangrijkste kwaliteiten van de deelgebieden zijn: 

 

• Kleigebied Westergo: het stelsel van kwelderwallen met daarop terpen en 

terpdorpen en daartussen kweldervlaktes, een uitgestrekt open kleiterpengebied met 

een hoge dichtheid aan terpen, terpdorpen en (vaak verhoogde) boerderijerven, de 

kwelder/oeverwallen die de voormalige Middelzee en Marneslenk begrenzen (met 

verdichtingen in de vorm van terpen, terpdorpen met kerken, boerderijerven en 

stateterreinen met als contrast de legen zeepolders), de invloed van de oude en 

nieuwe dynamiek van de zee, het systeem van huidige en voormalige zeedijken.  

 

• Middelzeegebied: de zichtbaarheid van de fasering van de inpoldering, de 

lintvormige bebouwing in Het Bildt (dijkdorpen en kruisdorpen als St. Jacobiparochie, 

St. Annaparochie en Vrouwenparochie) en de specifieke ordening van boerderijen, 

waterlopen, dijken en dijkwoningen langs de Oude en Nieuwe Bildtdijk.  

 

• Marnegebied: de openheid van de voormalige Marneslenk met verdichtingen op de 

kwelderwallen die het gebied begrenzen, de waterlopen in de vorm van oude prielen 

(smalle kreken) gekoppeld aan de slenk en doorgetrokken slenken in de vorm van 

vaarten en trekvaarten. 

Voor deze gebieden is het advies deze kwaliteiten te behouden en te versterken en ze 

waar mogelijk ook actief te benutten. 
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Het Waddengebied maakt deel uit van het grootste aaneengesloten Europese kustgebied 

dat dat zich uitstrekt over Nederland, Duitsland tot in Denemarken. Het heeft de status 

van Wereldnatuurerfgoed, vormt onderdeel van het Natura 2000-netwerk en wordt 

beschermd op basis van de Natuurbeschermingswet. In het Nederlandse deel vormt de 

zeedijk een sterke afscheiding tussen Waddenzee en achterland, het Waddenland. Het 

kustgebied heeft een robuust agrarisch landschap, met pittoreske terpdorpen als 

eilanden in een groene zee. Het nodigt echter niet automatisch uit tot een bezoek of 

verblijf wannner het landschap niet ‘gelezen’ kan worden. Uit een ecologisch oogpunt zijn 

de kust en het achterland elkaars tegenstelde. Buitendijks is één van de meest 

bijzondere natuurgebieden in Nederland aanwezig met een rijke flora en fauna.  
 

De regio telt verder twee beschermde stadsgezichten (Harlingen en Franeker), een groot 

aantal beschermde dorpsgezichten (Achlum, Dronrijp, Huins, Jelsum, Lutkewierum, 

Mantgum, Marssum, Oosterend, Oudebildtzijl, Rien en Weidum) en ander waardevol 

erfgoed (zoals de States). Uiteraard vertegenwoordigen deze ook een belangrijke 

toeristische waarde, zeker als een totaalproduct worden geboden in combinatie met 

evenementen en een goed culinair aanbod. 

 

 

 

 

 

 

4.3  BENUTTEN VAN KWALITEITEN VAN LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 

Het kapitaliseren van relatief verborgen kwaliteiten van landschap en cultuurhistorie geldt  

als grote kans, zelfs als voorwaarde om ruimtelijke, economische en maatschappelijke 

vitaliteit in deze krimpregio te behouden. Belangrijke kansen zijn hierbij: 

 

• Het optimaal benutten voor nieuwe functies van onbebouwde en bebouwde ruimten 

die vrijkomen als gevolg van krimp. Goede voorbeelden zijn gegeven in het rapport 

‘Krimp biedt ruimte’ van Ontwerplab Krimp in Dongeradeel.  

  

• Het komen tot een duurzame transitie van het landelijk gebied, gericht op het 

behoud en versterken van de landschapswaarde bij de agrarische productie en het 
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agrarisch beheer. Om de concurrentiepositie van de landbouw te behouden wordt 

veelal kostenbeheersing en daarmee schaalvergroting van groot belang geacht. De 

vraag is echter of Nederland de concurrentieslag op kostprijs niet verliest. Een 

transitie naar concurrentie op kwaliteit (hogere toegevoegde waarde) lijkt daarmee 

kansrijker. Daarmee kan beter voldaan worden aan maatschappelijke 

randvoorwaarden met betrekking tot landschap en ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, 

dierenwelzijn en milieu.  

 

• Het als onderdeel van de transitie komen tot een nieuwe product- en 

dienstenontwikkeling, deels ook buiten de agrarische sector. Hierbij kan worden 

gedacht aan zorgboerderijen, agrarische kinderopvang, agrarisch natuurbeheer, 

boerderijeducatie en kleinschalige vormen van recreatie en toerisme.  

 

• Het versterken van de aanwezige natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten, die 

economisch gezien rendabel zijn. Natuur en landschap zijn volgens de SER een 

economisch goed, dat een grote maatschappelijke waarde vertegenwoordigt.
1
 Hierbij 

moet worden gedacht aan de bijdrage aan het ecosysteem, zuivere lucht, schoon 

water en economische baten door toerisme en recreatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het meer met elkaar verbinden van het buitendijks en binnendijks gebied  langs de 

Waddenkust. In het rapport ‘Waddenland aan Zee’ van Atelier Fryslân zijn 

voorstellen ontwikkeld waarmee zowel de ruimtelijke kwaliteit als de ecologie, het 

toerisme en de recreatie in het gebied worden bevorderd.  

                                                   
1
 SER: ‘Bevolkingskrimp benoemen en benutten’, maart 2011. 



 

37 

 

• Het gezamenlijk incorporeren en communiceren van het beeldverhaal van het 

gebied, ‘Waddenland van Overvloed’ door toeristische ondernemers, marketing en 

promotieorganisaties en overheden. 

• Tot slot biedt het verbinden van de cultuurhistorische waarde van de beschermde 

stads- en dorpsgezichten met de kwaliteiten van het omringende landschap tot een 

toeristisch totaalproduct meerwaarde. Geadviseerd wordt ook hiervoor aan te sluiten 

bij de geformuleerde Essentie van Noardwest Fryslân. 

• Het goed conserveren en op verantwoorde wijze herbestemmen van het aanwezige 

culturele erfgoed. De drie noordelijke provincies zijn al bezig met een gezamenlijke 

strategie voor de aanpak van herbestemming, waar nadrukkelijk ook de gemeenten 

bij dienen te worden betrokken. Ook wordt met het Rijk samengewerkt in het kader 

van de rijksvisie Erfgoed en Ruimte. Herbestemming in krimpgebieden is één van de 

vijf thema’s in deze visie. 

Opgaven cultureel erfgoed: 

- Herbestestemming van leegkomende/leegstaande of verpauperde karakteristieke 

bebouwing zoals kerkgebouwen (Deltaplan Fryske Tsjerken), industrieel erfgoed of 

boerderijen. 

- Stimuleren van restauratie en onderhoud van karakteristieke gebouwen; 

- Behoud en ontwikkeling van zowel onbebouwde terpen (terpenproject) als bebouwde 

terpen. In het kader van het terpenproject is de provincie in gesprek met de 

gebiedscommissie Harlingen/Franeker om te kijken wat mogelijk is. Ook is een 

terpenproject in een aantal dorpen in voorbereiding, waar onder meer landschapsbeheer 

bij betrokken is.  

- Het creëren van draagvlak bij de bevolking en organisaties door het stimuleren van 

kennisoverdracht. Gedacht kan worden aan een onderwijsprogramma over 

cultuurhistorisch erfgoed in de regio. Dit is de basis voor de toekomst van erfgoed: ken je 

streek!  
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• Versterken van de samenhang tussen de stad  en omringende platteland door aan te 

sluiten bij de economische dynamiek van groeigemeente Leeuwarden. Het gaat daarbij 

niet alleen om het benutten van het landelijke gebied voor recreatie, maar bijvoorbeeld 

ook om de afstemming van de economie van het stedelijk en het landelijk gebied waarbij 

snel internet (glasvezelkabel) een belangrijke rol speelt.  

De aspecten landbouw en toerisme worden als onderdeel van de economische pijler in 

hoofdstuk 5verder uitgewerkt. 

 

Gevoeligheidsanalyse kracht van identiteit, landschap en cultuurhistorie 

 

• Met de aanwezige kracht van identiteit, landschap en cultuurhistorie heeft de regio een 

belangrijke troef in handen om de negatieve gevolgen van de demografische transitie te 

beperken. Hierbij kan worden gedacht aan het benutten van het toeristisch-recreatieve 

potentieel, zorg- en wellness arrangementen, inspelen op de toenemende vraag naar 

(biologische) streekproducten (slow food) en het versterken van de relatie tussen stad 

en platteland op het terrein van economie, toerisme en recreatie. Tegelijkertijd kan een 

spanningsveld optreden tussen enerzijds de behoefte aan benutting van de aanwezige 

kwaliteiten en anderzijds het risico van het te intensief benutten van deze kwaliteiten, 

waardoor ze uiteindelijk worden aangetast. Dat vraagt dus om een zorgvuldige 

benadering. 

 

• Ook kent de krimp een aantal bedreigingen die gekeerd dienen te worden. De fysieke 

gevolgen van krimp zijn direct van invloed op de ruimtelijke kwaliteit van zowel dorpen 

en steden als op het landschap. Herstructurering, afbraak, leegstand en 

herbestemming van bebouwing is van grote invloed op aspecten als cultureel erfgoed, 

de openbare ruimte en overgangszones van bebouwd gebied naar buitengebied. 
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5. Trends en ontwikkelingen 

In het onderstaande wordt de input vanuit de diverse documenten van provincie en regio, 

kwantitatieve informatie en de belangrijkste landelijke trends die van invloed zijn op de 

regio weergegeven per thema. Per thema is steeds een gevoeligheidsanalyse 

opgenomen, waarin een kritische inschatting wordt gemaakt van hoe deze trends zich tot 

elkaar verhouden. 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de trends en ontwikkelingen van de 

provincie en de regio. Dit doen we in de verschillende paragrafen aan de hand van 

verschillende thema’s. Eerst beschrijven we de beschikbare kwantitatieve informatie, 

vervolgens gaan we in op de kwalitatieve trends, ontwikkelingen en observaties. We 

sluiten de thema’s steeds af met een gevoeligheidsanalyse, hierin bekijken we het 

voorgenomen beleid en de voorgenomen projecten in het licht van de opgaven die 

komen uit de demografische transitie. 

5.1   DEMOGRAFIE 
 

Kwantitatieve informatie:  

• In de regio wordt volgens de PRIMOS prognose een bevolkingsontwikkeling verwacht van 

101.800 inwoners in 2010 tot een 98.900 in 2030. Dit betekent een relatieve bevolkingsdaling 

van 2,8%. In dezelfde periode wordt voor de centrumgemeente Leeuwarden een positieve 

ontwikkeling verwacht van 8,7%. 

• Door de provincie en de regiogemeenten wordt een andere prognosemethodiek gehanteerd. 

Volgens deze prognose is de verwachte bevolkingsdaling veel sterker, te weten 5% tussen 

2005 en 2030. 

• Voor de regio wordt volgens de PRIMOS prognose een toename van het aantal huishoudens 

verwacht, namelijk een groei met circa 9%  tot 2040 ten opzichte van 2010. Volgens de 

provinciale prognose zal het aantal huishoudens met circa 2% dalen ten opzichte van 2010. 

• Het aandeel 65+ neemt sterk toe in de periode tot 2030. De toename is sterker dan het 

landelijk gemiddelde. Binnen de provincie Fryslân is de toename het grootst in de regio 

Noardwest met een stijging van 86,6%. Vooral het aandeel van 75+ neemt in deze periode 

sterk toe.  

• Het aandeel van de alleenstaanden groeit in de regio, dit komt echter overeen met de 

ontwikkeling van deze doelgroep in de andere gebieden binnen de provincie. 

• Voorspellingen over demografische ontwikkelingen op de lange termijn kennen altijd 

veel onzekerheden. Dit laten de verschillende prognoses, de PRIMOS prognose van 

het Rijk en en de prognose van de provincie,  zien. In het denken over de 

consequenties van de bevolkingstransitie voor de regio dient dan ook worden 
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meegenomen dat er een bandbreedte kan optreden in de bevolkingsontwikkeling. 

Maar de trend van krimp is in beide prognoses duidelijk, het blijft de vraag hoe sterk 

of minder sterk deze trend zich zal doorzetten in de regio. Hiermee zal voor de 

verschillende beleidsterreinen steeds rekening gehouden moeten worden.  

• De bevolkingstransitie is in de regio al ingezet, het inwonertal is namelijk dalende in 

verschillende (kleine) kernen binnen de regio. Het aantal huishoudens stijgt nog wel 

in de regio. Dit impliceert een behoorlijke huishoudensverdunning, van circa 2,5 naar 

circa 2,1 personen per huishouden in 2040. De relatieve dominantie van het type 

‘gezin’ lijkt in de toekomst te worden ingeruild voor de oudere alleenstaande. 

• Het grootste aandachtspunt van de bevolkingstransitie in de regio is juist de 

kwalitatieve zijde. De demografische dynamiek van de regio verandert dusdanig dat 

de samenstelling van de bevolking in zijn geheel flink zal gaan veranderen. De twee 

belangrijkste ontwikkelingen in het kader hiervan zijn vergrijzing en ontgroening. De 

vergrijzing en de ontgroening zijn twee ontwikkelingen die elkaar versterken en 

relatief groot zijn binnen de regio Noardwest Fryslân. De vergrijzing betekent 

enerzijds een toenemende zorgvraag maar biedt anderzijds kansen voor de regio op 

het gebied van participatie van vrijwilligers, ontspanning en recreatie. 

• De ontgroening is deels een gevolg van afname van de natuurlijke groei, maar kent 

vooral ook een migratiecomponent. Vooral jongeren zullen uit de regio vertrekken. 

Vanwege hoger onderwijs zullen zij verhuizen naar de steden die dit onderwijs 

bieden. Bij gebrek aan passend werk zullen deze jongeren naar verwachting niet 

terugkeren naar Noardwest Fryslân. Daarnaast is de culturele aantrekkingskracht 

van de stad meer dan in het verleden een reden voor jongeren om te verhuizen. 
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• Tegelijkertijd is er een tendens onder stedelingen om naar het platteland te 

verhuizen. Volgens het SCP gaat het om 120.000 migranten per jaar; liefst 1 op de 3 

stedelingen (vooral gezinnen) zegt dit ooit in zijn leven te willen doen. Dit kan 

kansen bieden voor de regio maar de effecten hiervan op de bevolkingstransitie 

zullen gering zijn.  

• Uit de analyse van Partoer CMO blijkt dat de verschillende demografische 

ontwikkelingen – vergrijzing, ontgroening, met als gevolg relatieve groene en grijze 

druk binnen de regio sterk plaatsvinden met negatieve consequenties. De absolute 

bevolkingsdaling is dus weliswaar relatief beperkt. De verschillende opgaven door 

de veranderingen binnen de bevolkingstransitie zijn relatief groot te noemen, mede 

door de ruimtelijke spreiding van de verschillende kernen op het landelijk gebied 

binnen de regio. 

• In het rapport ‘Kansen Spreiden’ van BBO wordt gesteld dat de verwachting is dat 

bevolkingsaantallen binnen de regio zich op twee manieren ontwikkelen. Kleinere 

kernen zullen moeite hebben het bevolkingsaantal op peil te houden, terwijl grotere 

kernen blijven groeien. 

5.2   WONEN 
 

Kwantitatieve informatie o.b.v. rijksprognose: 

• Op regionaal niveau zijn er woningafspraken gemaakt voor de periode 2006 – 2016; volgens 

die plannen mogen er in de regio ongeveer 1.500 woningen worden gebouwd. In de periode 

2008 – 2009 zijn er ongeveer 400 woningen bijgekomen. De grootste aantallen staan gepland 

voor de gemeenten Harlingen en Franeker; 

• De verwachting is dat er in 2016 nauwelijks meer uitbreiding van de woningvoorraad benodigd 

is. Er wordt aangegeven dat de uitbreidingscapaciteit en -vraag nu al zeer beperkt zijn. 

Inbreiding voor uitbreiding is voor veel gemeenten (en kernen) een thema. 

• Makelaars en corporaties verwachten dat de grootste opgave ligt in de herstructurering van de 

woningvoorraad, het zou dan gaan om 2– 5 %. In dat geval gaat het om 600 - 1.500 woningen 

en beloopt de opgave voor de regio de komende tien jaar rond de � 50 - 100 miljoen.  

• De demografische ontwikkelingen hebben zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

gevolgen waardoor de vraag naar woningen verandert. Nieuwe woningtypes zijn in 

de toekomst nodig om aan de vraag te voldoen. De toenemende zorgvraag maakt 

dat woningen hiervoor geschikt gemaakt zullen worden. Ook kan gedacht worden 

aan woningen in het duurdere segment voor koopkrachtige emigranten uit 

bijvoorbeeld de Randstad. Dit gebeurt ook in Dongeradeel (NO-Fryslân), met 

‘landelijk wonen’.  
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• De gevolgen voor gemeenten, woningcorporaties en particulieren zijn dat het 

verdienvermogen voor gemeenten wegvalt, er een toename komt van investeringen 

voor sloop en herstructurering, een waardevermindering optreedt van woningen bij 

gelijkblijvende hypotheken voor particulieren en waarschijnlijk teruglopende 

inkomsten vanuit de OZB. 

• De regio wordt ruimtelijk-fysiek gekenmerkt door een grote aantal kernen verspreid 

over het gebied. Er zijn 55 kernen met minder dan 500 inwoners, 23 kernen met 

tussen de 500 en 1.500 inwoners en tien kernen die tussen de 5.000 en 15.000 

inwoners hebben. Ter vergelijking, de centrumgemeente van de regio Leeuwarden, 

heeft ongeveer 95.000 inwoners. Voor het formuleren van de opgaven voor de 

Streekagenda is dit een belangrijk gegeven. 

• Volgens het rapport van Partoer CMO was de gemiddelde WOZ-waarde in 

Nederland in 2008 � 233.000, de gemiddelde waarde van de woningen in de 

provincie Fryslân lag op dat moment op � 192.000. Binnen de brede regio 

Noardwest Fryslân is er sprake van grote verschillen. In het stedelijke 

centrumgebied van Leeuwarden lag de gemiddelde woningwaarde op � 147.000, in 

de omliggende gemeenten van de regio was in dezelfde periode de woningwaarde 

� 184.000.  

• Landelijk gezien zijn er momenteel veel knelpunten op de woningmarkt, zo ook in 

Noardwest Fryslân. De toekomstige bevolkingstransitie zal leiden tot een afname 

van de kwantitatieve vraag naar woningen maar ook tot verandering van de 

kwalitatieve vraag. De vraag naar een ander type woning en andere woonmilieus zal 

stijgen. Zo wordt een daling verwacht van de vraag naar gezinswoningen en een 

stijging van de vraag naar voor senioren geschikte woningen.  

• Er is in de regio weinig vraag naar zowel koop- als huurwoningen. De woningmarkt 

is volgens Wonen Noordwest Friesland te bestempelen als ‘ontspannen’. Dit geldt 

zowel voor koopwoningen (staan lang te koop) als huurwoningen (laag aantal 

reacties per aangeboden woning). Ten gevolge van de afnemende vraag naar 

woningen zal het steeds lastiger worden om een huis te kunnen verkopen, met als 

gevolg dat de huizenprijzen zullen dalen. De behoefte aan huurwoningen in de regio 

Noardwest Fryslân neemt in de periode tot en met 2017 naar verwachting met 260 

tot 740 toe. De behoefte aan extra koopwoningen neemt met 1.110 tot 1.590 toe. 

Mogelijk kan een concept als herverkaveling van woningen (zie Kader 3) helpen bij 

het aanpassen  van de woningvoorraad en het inspelen op woonwensen. 

• Wonen Noordwest Friesland geeft aan dat de jaren van groei voorbij zijn (er is nog 

wel toenemende vraag van seniorenwoningen) en er nog steeds sprake is van een 

ontspannen markt. De corporatie bezit met name gezinswoningen, terwijl de vraag 
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naar één- en tweepersoonswoningen toeneemt. Door het opstarten van meer 

herstructureringsplannen is de behoefte aan vervangende woonruimte wel enigszins 

gegroeid. In combinatie met het meer verkopen van woningen betekent het dat de 

druk op de huurwoningmarkt op een aantal plaatsen weer wat is gestegen, maar niet 

overtuigend. De corporatie zal ca. 800 woningen moeten afstoten (jaarverslag 2011).  

• Er wordt door Wonen Noordwest Friesland naar gestreefd om met de gemeenten en 

corporaties - onderschreven door Verening van Friese Woningcorporaties – te 

komen tot sluitende productieafspraken op Friese schaal. Niet meer woningbouw 

dan de marktvraag zou het uitgangspunt moeten zijn. Deze niet-vrijblijvende 

afspraken zouden op provinciaal niveau moeten worden gemaakt en de provincie 

kan optreden als regisseur in dit proces. Andere belangrijke aandachtspunten zijn de 

overvloedige plancapaciteit en aangeschafte gronden, de geringe verdiencapaciteit 

in het noorden en de kwaliteit van de woningen.  

• Corporatie de Bouwvereniging Harlingen spreekt van een toenemende huurvraag in 

de toekomst als gevolg van de economische crisis. Er wordt in de toekomst 

(jaarverslag 2011) kritisch gekeken naar de  ontwikkeling van het koopaanbod in de 

regio.  

• Corporatie Accolade heeft als één van de focusprojecten in het jaarverslag 2011 

‘Strategische verbinding (samenwerking / krimp)’ opgenomen. De corporatie ziet dat 

de behoefte aan huurwoningen, met name in de kleine kernen, afneemt. Dat geldt, in 

tegenstelling tot wat Wonen Noordwest Friesland constateert, in bijzondere mate 

voor seniorenwoningen. Het maakt in elk geval dat uitbreiding van de bestaande 

woningvoorraad voor Accolade niet aan de orde is.  
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• Woningcorporatie Elkien is onder andere werkzaam in Littenseradiel. De corporatie 

anticipeert op de demografische transitie door een zeer klein deel van haar bezit  in 

de kleine kernen af te stoten: 57 woningen van de in totaal 10.000 sociale 

huurwoningen die zij verhuurt op het Friese platteland. De corporatie ziet vooral de 

vraag naar koopwoningen in deze kernen toenemen en verkoopt daarom 80% van 

de af te stoten woningen. De overige woningen worden gesloopt. 

• De gemeente Franekeradeel en Wonen Noordwest Friesland hebben een lokaal 

akkoord gesloten in het licht van de opgaven die voortkomen uit de 

bevolkingstransitie. Het doel van het akkoord is dat de gemeente en de corporatie 

versterkt samenwerken en elkaar informeren over de beleidsontwikkelingen en 

investeringen ten aanzien van de krimp- en leefbaarheidsopgaven. 

• Op termijn kan er bij ongewijzigd beleid sprake zijn van leegstand in de regio. Dit 

verslechtert de aantrekkelijkheid van de regio en kan het vertrek van bewoners 

forceren. Een experiment als ‘Rotte Kiezen’ is in dit kader kansrijk (zie Kader 2). 

• Uit de analyse van BBO blijkt dat de kwaliteit van de woningvoorraad om een 

kwaliteitsimpuls vraagt. Veel woningen zijn relatief oud en klein. Vooral woningen in 

het buitengebied voldoen slechts beperkt aan toekomstige woonwensen.  

 

• Inwoners van Noardwest Fryslân waarderen het landelijke karakter van de regio en 

vinden het prettig wonen. Een minpunt is de bereikbaarheid, dit komt door de 

perifere ligging t.o.v. stedelijke kernen. De stad Leeuwarden is van groot belang voor 

de regio vanwege de concentratie van werkgelegenheid en voorzieningen als 

gezondheisdzorg, onderwijs en detailhandel. 

Gevoeligheidsanalyse wonen 

• De regio wordt gekenmerkt door vele (kleine) kernen met een landelijk karakter 

waarbinnen de leefbaarheid voor een belangrijk deel samenhangt met de 

woonkwaliteit. Op welke wijze de woonkwaliteit in de kernen kan worden geborgd en 

wat de rol hierin is voor de gemeente, de corporaties, ontwikkelaars en de bewoners 

zelf is een fundamenteel vraagstuk en opgave voor de regio. Hoe kan hierin ook de 

relatie worden gelegd met levensbestendig wonen? 

• Gezien het hoge aandeel en de stijging van particuliere woningeigenaren kan 

onderzocht worden welke (financiële) instrumenten kunnen worden ingezet om de 

kwaliteit van de particuliere woningen te verbeteren en ervoor te zorgen dat hele 

gebieden niet in een vicieuze cirkel terechtkomen. De Stimuleringsregeling en de 

Duurzaamheidslening van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten) zijn hiervoor instrumenten. Gemeenten kunnen aan deze regeling van 

SVn deelnemen.  
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Kader 1: Duurzaam beschermde 

dorpsgezichten Dongeradeel 

In het voorjaar van 2012 start een 

bouwhistorische verkenning van panden 

binnen de vier beschermde dorps-

gezichten in Dongeradeel. Daarvoor wordt 

een groot aantal panden bekeken. Het is 

mogelijk dat de onderzoekers ook de 

binnenkant van woningen graag willen 

bekijken. De gemeente Dongeradeel heeft 

het Experiment Duurzame Beschermde 

Dorpsgezichten Dongeradeel opgestart 

om te onderzoeken hoe aantrekkelijke 

woonmilieus in en rond de beschermde 

dorpsgezichten van Holwerd, Moddergat, 

Metslawier en Ee in stand kunnen worden 

gehouden of zelfs versterkt kunnen 

worden. 

Eén van de onderdelen van het onderzoek 

is een Bouwhistorische Verkenning, 

waarbij  alle bestaande panden in de 

dorpsgezichten worden onderzocht op de 

historische waarden van in- en exterieur. 

De opgedane kennis is zeer waardevol bij 

plannen voor sloop of hergebruik en de 

toekomstvisie van het dorp. 

Kader 2: Rotte Kiezen 

Als onderdeel van de aanpak van de 

verpaupering is door Stichting 

Doarpswurk (die zich bezig houdt met de 

leefbaarheid in de plattelandskernen) het 

project Rotte Kiezen in de provincie 

Fryslân gestart, waaronder in 

Franekeradeel. Dit is één van de 

experimenten die in het kader van de 

bevolkingsdaling bij BZK zijn aangemeld. 

Het project bevat een methodiek 

beschrijving op basis van een 

handhavingsbeleid van de gemeente. In 

gemeenten waar een handhavingsbeleid 

actief is zijn goede resultaten geboekt, in 

de gemeente Dongeradeel wordt een 

experiment uitgevoerd met de 

methodiek. Particuliere eigenaren 

worden gevraagd mee te werken aan 

een verbetertraject. Met de eigenaar 

worden afspraken gemaakt over 

medewerking  en uitvoering van het plan. 

Een werkgroep, bestaande uit de 

eigenaar, gemeente, corporatie en 

dorpsbelang, stelt een plan van aanpak 

met de nodige maatregelen op met een 

bijbehorende exploitatieopzet. Ver-

volgens wordt het plan uitgevoerd. 

Kader 3: Herverkaveling sociale huur- en 

particuliere woningen  

In het kader van de krimpproblematiek in 

het Noorden des lands heeft 

onderzoeksbureau RIGO het voorstel 

gedaan om tot een ruilverkaveling te 

komen, waarbij particuliere eigenaren 

hun (vaak slecht onderhouden) woning 

inruilen tegen een (goed onderhouden) 

corporatiewoning. Dit voorkomt dat de 

corporatiewoningen (technisch bezien) 

onnodig moeten worden gesloopt. De 

particuliere woningen worden gesloopt 

dan wel opgeknapt en eventueel 

samengevoegd, waarna ze worden 

verkocht. Dit instrument wordt nog niet 

toegepast in Noardwest Fryslân, maar 

onderzocht zou kunnen worden of en 

onder welke voorwaarden deze aanpak 

ook hier kan werken. 

 

5.3  ZORG EN WELZIJN 

Zorg kwantitatief: 

• De zorgvraag in de regio neemt de komende jaren toe, vooral omdat het aantal ouderen 

boven de 75 in de komende jaren flink zal toenemen.  

• De regio beschikt niet over een eigen ziekenhuis, wel over een locatie van het Medisch 

Centrum Leeuwarden in Harlingen (Zorgplein Harlingen). 

• Ten opzichte van het landelijke beeld werken er in de regio relatief veel mensen in de 

zorgsector. 

• Landelijk stijgen, volgens het SCP, de kosten door de bezuiningensopgaven voor 

zowel de formele als voor de informele zorg. De drie grote decentralisaties, waarbij 

de huidige taken van het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld (een aantal 

regelingen van de AWBZ, de Jeugdzorg en mogelijk de – momenteel controversiële 

– Wet werken naar vermogen), leiden enerzijds tot extra kostenverhogingen voor de 
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gemeenten maar bieden anderzijds kansen voor de gemeenten om hun zorg- en 

welzijnsbeleid te optimaliseren. 

• De vergrijzing leidt tot een toenemende zorgvraag. Vooral zal het beroep op de 

psychogeriatrische zorg toenemen. De zelfredzaamheid van deze groep beïnvloedt 

de aard van de zorgvraag: meer faciliterend en ondersteundend. Zaken als goede 

informatie (via internet) en het benutten van de potenties van de vrijwillige zorg 

(vrijwilligers en mantelzorgers) worden daarmee steeds belangrijker. De Stichting 

Zorgcombinatie Interzorg geeft aan dat het mogelijk is vanuit het maatschappelijk 

werk een Eigen Kracht Conferentie te organiseren. De opgave is om mensen te 

stimuleren om samen met hun eigen netwerk oplossingen te vinden voor hun 

problemen. Het doel is om zelf de regie in het hulpverleningsproces te organiseren. 

Kansrijke voorbeelden voor deze aanpak zijn ook te vinden in andere regio’s (zie 

hiervoor de voorbeelden in de kaders en bijlagen). 

• De verschillende partijen in de regio ondersteunen de oplossingsrichting om in te 

spelen op de grotere zorgvraag bij ouderen door het inzetten van vrijwilligers. Er 

wordt ook de zorg uitgesproken dat het faciliteren van vrijwilligers en mantelzorgers 

eveneens professionele begeleiding en inzet vergt en daarnaast financiële middelen.  

• Om in te kunnen spelen op de verschillende zorgvragen in het over het algemeen 

onrendabele verzorgingsgebied – de landelijke gebieden in de regio - wordt er 

gekeken naar slimme organisatorische en innovatieve oplossingen in de keten van 

zorgaanbod en –instelling. Ketenoptimalisatie is van groot belang en hierin wordt 

ook geëxperimenteerd in verschillende krimpregio’s, bijvoorbeeld in de regio 

Zuidoost Drenthe waarvan de uitkomsten interessant kunnen zijn voor Noardwest 

Fryslân. De ervaringen met de mogelijkheden en onmogelijkheden in relatie tot de 

regelgeving van de NZa / NMa zijn interessante conclusies om mee te nemen in de 

Streekagenda, en bijvoorbeeld de bouwsteen Regionale Zorgkaart.  
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• Bij extramuralisering wonen mensen meer en langer zelfstandig (dus niet in een 

zorgcentrum). Het streven naar extramuralisering van de zorg en deconcentratie van 

de intramurale zorg staat onder druk door problemen met de financiering en een 

tekort aan personeel in de zorg. Bij deconcentratie gaat het om kleinschalige 

voorzieningen in dorpen en wijken. Door de wijzigingen in de AWBZ ligt het 

investeringsrisico bij de zorginstellingen, die daarom meer samenwerking met de 

woningcorporaties aangaan. 

• Zorgbelang Fryslân geeft aan dat de huidige fysieke spreiding als gevolg van de 

geschetste trends onmogelijk is te handhaven in de toekomst. De marktwerking in 

de zorg, waardoor met name thuiszorg erg versnipperd wordt, versterkt dit effect. De 

zorg zal met name in de grote kernen worden geconcentreerd waardoor senioren die 

hier afhankelijk van zijn zullen moeten verhuizen (zie ook kader 4 voor een 

voorbeeldexperiment). 

• Zorgverzekaar De Friesland geeft aan dat zij in het kader van krimpende 

arbeidsmarkt en plattelandsgebieden onderscheid maakt in rendabele en niet-

rendabele gebieden. De rendabele gebieden zijn Leeuwarden, Drachten, 

Heerenveen en Sneek. Alle andere gebieden in de provincie worden beschouwd als 

niet-rendabele gebieden. Als de zorgaanbieder meer diensten levert in de niet 

rendabele gebieden scoort deze extra punten. Verder onderzoekt de 

zorgverzekeraar het zorgaanbod in de regio en de witte vlekken en de 

mogelijkheden van een ‘farmacierobot’ voor het op peil houden van goede 

apothekerszorg op het platteland. Op dit moment functioneert reeds een 

farmacierobot in Oude Bildtzijl. Daarnaast wordt bekeken hoe de zorg zo veel 

mogelijk in de eigen omgeving kan worden georganiseerd, mede door het gebruik 

van innovatie voorzieningen door het gebruik van ICT. 

• De organisatie ROS (Regionale OndersteuningsStructuur) Friesland geeft aan dat 

de spreiding en concentratie van (huisartsen)zorg zowel landelijk als in Fryslân een 

veelbesproken onderwerp is. Onder jonge huisartsen en huisartsen in opleiding 

bestaat er weinig behoefte zich te vestigen in de zogenaamde ‘probleemgebieden’ 

zoals Noardwest Fryslân. Dit betekent dat vooral de rurale gebieden in Fryslân een 

(toekomstig) probleem krijgen om de eerstelijnszorg te organiseren op korte 

afstanden van de verschillende kernen binnen de regio. Om zowel op de lange en 

korte termijn te anticiperen op continuïteitsproblemen zijn zorgverzekeraar De 

Friesland, Dokterswacht Friesland en de Friese Huisartsenvereniging een aanpak 

gaan ontwikkelen om het aanbod van de eerstelijnszorg te borgen voor de regio. 

• Talant Friesland (zorgorganisatie, actief in de regio Noardwest) voorziet 

bedreigingen in het niet kunnen invullen van de open plaatsen in de kleinere kernen. 
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Ze geven aan dat het moeilijk is om nieuwe clienten hiervoor te interesseren. Het 

gevolg is dat deze locaties op den duur niet meer rendabel zijn om te houden en dus 

moeten sluiten. Het aangaan van korte huurcontracten in verband met deze risico’s 

is hier het gevolg van. Verder geven ze aan recent een aantal supermarkten waar 

mensen met een verstandelijke beperking werken te hebben moeten sluiten. Actieve 

dorpsverenigingen zoeken naar methoden om de winkels toch open te houden.  

• De thuiszorgorganisatie Het Friese Land levert zorg en diensten binnen de regio’s 

Noord- en Midden Fryslân. Het zijn verschillende initiatieven die bijdragen aan het 

continueren van zelfstandig leven voor de inwoners van kernen. Deze organisatie 

geeft als knelpunt aan dat het lastig is om nieuwe initiatieven op te zetten als de 

ZonMw-subsidies voor de provincie Fryslân wegvallen. 

• De Stichting Noorderbreedte, voor zorg en wooncomfort, geeft aan dat in het gebied 

bewust gekozen wordt voor zogenaamde keuzekernen; dit zijn kernlocaties voor 

intramurale zorg van waaruit in de nabije omgeving ook extramurale zorg gegeven 

wordt. Gegeven de toenemende vraag naar zorg met behandeling (toegenomen 

zorgzwaarte) ontwikkelen deze locaties zich meer naar zorghuizen waar intensieve 

zorg wordt geboden. Uitgangspunt is dat de minder intensieve zorg meer en meer 

geboden wordt in de thuissituatie. Op strategisch niveau betekent dit dat er is 

gekozen voor concentratie van capaciteit en functies. Er wordt aangegeven dat een 

verdere spreiding zal leiden tot exploitatie- en kwaliteitsproblemen.  

• Noorderbreedte heeft tevens het initiatief genomen voor de oprichting van 

‘Noorderbreedte States’, dat zijn zelfstandige, kleinschalige zorgondernemingen die 

een antwoord vormen op de vraag naar zorg in de buurt en het behoud van 

(zorg)voorzieningen in de plattelandsdorpen. Aangegeven wordt dat de realisatie 

van dit type ondernemingen om forse investeringen vraagt, maar tevens kansen 

biedt om door samenwerking op krimp (leegstand, vereenzaming van ouderen en 

hoge vervoerskosten) te anticiperen.  
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• Digitalisering biedt mogelijkheden om deze zorgvraag op andere manieren dan de 

reguliere weg te beantwoorden (zorg-en-welzijn-op-afstand). De Friesland 

Zorgverzekeraar wijst de regio op de mogelijkheden die ICT biedt. 

• Er zijn goede mogelijkheden voor het aanbieden van zorg in combinatie met een 

prettige en landelijke leefomgeving, mogelijk ook ten gunste van het toerisme. De 

huidige natuur- en landschappelijke kwaliteiten lenen zich hier goed voor. De omslag 

naar permanent behoud van deze ‘zorgtoeristen’ kan in de regio worden 

gefaciliteerd. 

• De grootste corporatie in de regio, Wonen Noordwest Friesland, wil een actieve rol 

innemen bij het huisvesten van senioren en het aanpassen van hun woningbezit. De 

corporatie bouwt levensloopgeschikte woningen en appartementencomplexen, 

indien mogelijk gecombineerd met zorgvoorzieningen. Bij de ontwikkeling van 

nieuwbouwprojecten wordt samengewerkt met vier zorgcentra in de regio. Deze 

bieden zorg op maat in een aantal huurwoningen van de corporatie, zodat ouderen 

zo lang mogelijk in hun eigen woning of in de eigen, vertrouwde omgeving kunnen 

blijven wonen. Dit is extra belangrijk op het platteland. Lering kan worden getrokken 

uit het zorgexperiment in Oost Drenthe (zie Kader 4). 

 

Kader 4:.Pilot Ruimtelijke transformatie op het krimpende platteland 

 

De regio heeft een pilot ingediend bij het Ministerie van E&I met als titel “Leefbaarheid en kwaliteit 

van de ruimte,  ruimtelijke transformatie op het krimpende platteland” 

De visie die ten grondslag ligt aan deze pilot is, dat zonder investering in ruimtelijke transformatie in 

dorpen van kleine omvang (500 tot 2000 inwoners) waar nog (bovenlokale) voorzieningen zijn, het 

platteland verder leeg dreigt te lopen en de ruimtelijke kwaliteit wordt aangetast, ten gunste van 

alleen enkele verspreide grote kernen of steden. Dat willen we voorkomen, of in elk geval willen we 

bekijken of met een creatieve en integrale aanpak oplossingen op dit niveau mogelijk zijn, gegeven 

de situatie van krimp.  

De uitdaging is om te bezien hoe een gezamenlijke inzet van publieke en private partijen er voor kan 

zorgen dat in dit type dorp de ruimtelijke kwaliteit behouden en versterkt kan worden, zodanig dat 

aantrekkingskracht en leefbaarheid overeind blijven. De pilot is een zoektocht naar samenhang en 

synergie die zowel de effectiviteit van ruimtelijke planning kan vergroten als de financierbaarheid 

versterken. 

Het streven van de pilot is om plannen te ontwikkelen op gebiedsniveau, dus geen afzonderlijke 

gebouwen of functies, maar op een samenhangend hoger niveau. , Er wordt  zoveel mogelijk 

gestreefd naar  een integrale aanpak van wonen, zorg, onderwijs, recreëren enz.en het actief 

betrekken van verschillende partijen.  Er wordt gezocht naar synergie en alternatieve 
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financieringsmogelijkheden. 

De pilot levert de volgende concrete producten en resultaten op: 

• Een instrument in de vorm van een scan van de ruimtelijke kwaliteit die past in een integrale 

aanpak; het instrument wordt zo beschreven dat andere regio’s er mee aan de slag kunnen. 

• Plannen voor dorpen: voor elke casus mondt de pilot uit in een integrale ontwikkelingsvisie 

waarin de stimulans voor ruimtelijke kwaliteit is aangeven, inclusief mogelijke effecten en 

financiering. 

• De pilot geeft inzicht in (mogelijkheden van investeringen in) stedenbouwkundige kwaliteit in 

typische plattelandssituaties. 

• De pilot geeft inzicht in de rol die publieke en private partijen (inclusief bijvoorbeeld private 

huiseigenaren) in een lokale en regionale context kunnen vervullen bij het versterken van 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, en in succes- en faalfactoren die daarbij een rol spelen. 

• Op basis van de plannen ontstaat er inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van 

financiering in een typische plattelandssituatie; de focus ligt daarbij op het vinden van creatieve 

ideeën. 

• Op basis van de monitoring wordt een rapport opgesteld waarin de casussen worden 

beschreven en de lessen voor anderen (‘lessons learned’) worden gegeven. 

 

  
Gevoeligheidsanalyse zorg en welzijn 

 

• De landelijke veranderingen in het zorgstelsel zoals de decentralisatie van dossiers 

als Jeugdzorg en mogelijke invoering van de Wet Werk naar Vermogen (thans 

controversieel) brengen extra en nieuwe taken voor gemeenten. De extra 

werkzaamheden voor gemeenten gaan tegelijkertijd gepaard met een financiële 

korting. Er is nog onvoldoende zicht op de aanpak en anticipatie hierop in Noardwest 

Fryslân.  

• De bevolkingssamenstelling verandert de komende decennia flink in de regio. De 

vergrijzing leidt tot andere woonwensen en een aanvullende vraag naar zorg. Er 

wordt door woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland actief ingespeeld op deze 

veranderende woonwensen en de toenemende zorgvraag. Ook andere partijen, 

zoals andere corporaties en projectontwikkelaars, zullen indien nodig gezamenlijk 

anticiperen op een veranderende woningmarkt. 

• De toenemende zorgvraag leidt bij de zorginstellingen ook naar toenemende vraag 

van geschoold personeel voor verschillende zorgtaken in de regio. De regio kent een 

relatief groot aantal werknemers in de zorg, dit kan een uitkomst bieden om de 

zorgvraag in de toekomst qua mankracht op te vangen. De vergrijzing zet echter 

druk op deze arbeidspool. 
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5.4 VOORZIENINGEN 

5.4.1  Onderwijs 

Onderwijs kwantitatief: 

• Het aantal inwoners tot 20 jaar jaar daalt in de regio met circa 8% tot 2040. 

• De regio telt momenteel 76 basisscholen, waarvan 22 met 50 leerlingen of minder.  

• Het aandeel leerlingen op het VMBO-t ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde, het 

aandeel leerlingen op het VWO aanzienlijk lager. 

• Het aandeel leerlingen op het VMBO-gl en de HAVO ligt rond het landelijk gemiddelde. 

• In zowel Harlingen als in Franeker is er een middelbare school die HAVO en VWO aanbiedt. 

• De dichtstbijzijnde hogeschool is in Leeuwarden, de dichtstbijzijnde universiteit is in 

Groningen of Amsterdam. 

• De gemiddele afstand (in km) tot het voortgezet onderwijs ligt ver boven het landelijk 

gemiddelde. 

• Binnen de gehele provincie Fryslân daalt het leerlingenaanbod voor het 

basisonderwijs: het aantal basisscholen zal tot 2020 in de provincie afnemen met 10 

procent. Het dalende aantal kinderen heeft op termijn sluiting van basisscholen tot 

gevolg en scholen komen krapper te zitten in de middelen en ruimer in hun 

huisvesting. Door de terugloop van het leerlingenaantal zullen de scholen minder 

geld van de overheid ontvangen en zullen sommige noodgedwongen moeten 

sluiten. Financiële middelen zullen niet altijd toereikend zijn om de kwaliteit van het 

onderwijs in stand te houden of te verbeteren. Op de peildatum van 1 oktober 2011 

lag het leerlingenaantal van 15 basisscholen in Noardwest Fryslân al onder de lokale 

opheffingsnorm (Partoer en Provincie Fryslân, 2012).  

• Een belangrijke vraag is wat de effecten van de bevolkingstransitie zijn voor de 

kwaliteit en bereikbaarheid van het basisonderwijs in de regio. Samenwerking en 

afstemming binnen het basisonderwijs kan een manier zijn om de teruglopende 

inkomsten en aantallen leerlingen te ondervangen en een manier om het tekort aan 

geschikt personeel in de regio op te vangen. De verschillende denominaties van de 

basisscholen kunnen echter problemen opleveren voor toekomstige fusies. Er ligt 

nog geen brede visie op de toekomst van het basisonderwijs in het licht van de 

bevolkingskrimp.  

• De gemeenten en schoolbesturen in de regio nemen wel verschillende initiatieven 

om in te spelen op de krimp:  

- In de 'Toekomstvisie (huisvesting) basisonderwijs het Bildt' wordt gepleit voor 

een fasering van de huisvesting van basisscholen in verschillende dorpen. Er is 

daarbij sprake van zowel instandhouding als clustering op de korte of lange 
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termijn. Dit heeft er toe 

geleid dat in Sint 

Annaparochie het initiatief 

is genomen voor het 

oprichten van campus Het 

Bildt om het 

basisonderwijsaanbod te 

clusteren. Met het oog op 

een mogelijke mismatch 

op de arbeidsmarkt in de 

toekomst willen 

onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven een alliantie smeden om hier 

gezamenlijk tegen op te treden. Bovendien willen ze  fysiek werken en leren 

samen brengen en op elkaar af stemmen. Het initiatief wordt mede gesteund 

door een financiële bijdrage van de provincie Fryslân.  

- Ook de gemeente Franekeradeel speelt in op de daling van het aantal leerlingen 

in het basisonderwijs. In het Integraal Huisvestingsplan 2008 is al de keuze voor 

een clustering van scholen (nieuwbouw) in dorpen vastgelegd. Dit uitgangspunt 

wordt gedragen door de gemeente, het openbaar, christelijk en katholiek 

basisonderwijs. Momenteel wordt hieraan uitvoering gegeven. 

• Het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) dat door de scholen voor 

voortgezet onderwijs in opdracht van het Ministerie van OCW wordt opgesteld, geeft 

aan dat het aanbod van voortgezet onderwijs onder druk kan komen te staan. Een 

mogelijke oplossingsrichting wordt gezien in het organiseren van afstandsleren. Er is 

initiatief genomen een goede analyse te maken om te anticiperen op de 

veranderende vraag. 

 

• Voor de regio verzorgt de gemeente Leeuwarden een belangrijke functie voor het 

middelbaar en hoger beroepsonderwijs, door deze functie wordt het vertrek vanuit 

de kleinere kernen richting het stedelijke centrum binnen de regio versterkt en 

daarmee neemt het arbeidspotentieel in het landelijk gebied van de regio Noardwest 

Fryslân op korte en langere termijn af. Voor de regio ligt er een kans om een breder 

en gezamenlijk ontwikkelperspectief op middelbaar en hoger onderwijs te 

ontwikkelen. In Leeuwarden is de University Campus Fryslân in ontwikkeling. Het is 

een academische netwerkorganisatie: een verzameling van zelfstandige 

kennisinstellingen met onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in Fryslân. 
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Gevoeligheidsanalyse onderwijs 

• De opgaven wat betreft onderwijs zijn tweeledig. Enerzijds het verzorgen van een 

goede kwaliteit en bereikbaarheid van het basis- en voortgezet onderwijs in de regio. 

Met name lokale initiatieven lijken vooralsnog te (willen) anticiperen op deze 

opgaven, zoals het campusinitiatief in Sint- Annaparochie en het huisvestingsplan in 

het Bildt. Anderzijds is er de opgaven van het borgen van goed en aansluitende 

middelbaar en hoger onderwijs. Dit laatste onderwerp lijkt nog een onderbelicht 

thema en biedt kansen in relatie tot de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.  

• Een onderzoek van Partoer heeft uitgewezen dat het sluiten van de laatste school in 

een dorp niet ten koste van de leefbaarheid hoeft te gaan. De leefbaarheid in dorpen 

zonder school zijn niet anders dan in dorpen met een school. Een dorpshuis en een 

halte van het openbaar vervoer zijn belangrijker (Fluchskrift 06/2012: leefbare 

dorpen zonder school). 

• Onderwijs staat niet alleen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Onderwijs voor 

oudere bewoners, al dan niet bij- of omscholing van arbeidskrachten is van groot 

belang voor de kwaliteit van economie en de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen en 

gemeenten zullen samen met het bedrijfsleven in kaart moeten brengen waar zich 

nog een mismatch voordoet en hoe er passend onderwijs aanbod gerealiseerd kan 

worden in relatie tot de regionale economie. 

5.4.2   Overige voorzieningen 

Overige voorzieningen kwantitatief: 

• De gemiddelde afstand tot vrijwel alle typen voorzieningen ligt boven het landelijk gemiddelde. 

• Het percentage leegstaande winkels in de regio ligt ruim anderhalf procent onder het landelijk 

gemiddelde. 

• Er zijn van een aantal gemeenten tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoeken 

beschikbaar. Deze kunnen bij de verdere uitwerking van de streekagenda nog een 

rol spelen. 

• Leeuwarden valt buiten de anticipeerregio Noardwest-Fryslân, maar is, zeker op 

economisch vlak en op het vlak van voorzieningen, wel degelijk van invloed op de 

regio. Het voorziet in (culturele) voorzieningen en arbeidsplaatsen en zal dus 

meegenomen moeten worden bij het eventueel. ontwikkelen van een visie op het 

voorzieningenaanbod in de regio. Tegelijkertijd zal er in de plattelandsgemeenten 

wel enig basisniveau van voorzieningen beschikbaar moeten blijven, zoals ook het 

BBO-rapport ‘Kansen Spreiden’ aangeeft.  
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• Ten gevolge van de bevolkingstransitie neemt de kwantitatieve vraag naar 

voorzieningen niet alleen af, maar verandert deze vraag ook. Door de daling van het 

aantal kinderen en jongeren zal bijvoorbeeld de vraag naar veldsportvoorzieningen 

afnemen, terwijl door de vergrijzing de vraag naar bewegingssporten en golfen 

toeneemt. In elk domein en in elke sector zal een passend aanbod moeten komen. 

Regionale afstemming en samenwerking zijn essentieel om deze opgaven te 

beantwoorden, waaronder het clusteren en opheffen van voorzieningen in dorpen, 

om de vitaliteit te behouden. 

• Partoer CMO definieert beperkte dorpen als dorpen met hooguit twee 

basisvoorzieningen, niet-complete dorpen hebben drie tot vijf basisvoorzieningen en 

complete dorpen meer dan zes basisvoorzieningen. In de regio Noardwest Fryslân 

zijn er 35 beperkte dorpen aanwezig, 40 niet-complete dorpen en 18 complete 

dorpen. Nog los van de interpretatie van de betekenis van de analyse geeft dit aan 

dat de opgave om de leefbaarheid en kwaliteit van de dorpen te behouden een forse 

opgave zal zijn. Dat vraagt om een combinatie van een (regionale) standaardaanpak 

en lokaal maatwerk. Overigens wordt in de analyse de leefbaarheid in de landelijke 

kernen van de regio als een bedreiging geagendeerd.  

• De gemeente Littenseradiel heeft een visiedocument ontwikkeld op het 

accommodatiebeleid in de gemeente. Naast algemene uitgangspunten als kwaliteit, 

afstemming vraag en aanbod, financiën en toekomstbestendigheid van 

accommodaties en voorzieningen, is n.a.v. de verwachte bevolkingstransitie nog een 

tweetal uitgangspunten toegevoegd. ‘Kwaliteit boven groei’ en ‘voorzieningen en 

bereikbaarheid’ (bereikbaarheidsnormen leiden tot clusters). Er zijn grenswaarden 

voor verschillende voorzieningen bepaald en drie scenario’s uitgewerkt.  

• Digitalisering kan het afnemende voorzieningenaanbod opvangen. Hierbij moet 

gedacht worden aan mogelijkheden om online te winkelen en online van 

gemeentelijke diensten gebruik te kunnen maken. Het Friese initiatief ‘Dorpshuis 

Nieuwe Stijl’ is een goed voorbeeld van hoe het zou kunnen (zie kader 5). 

• De instandhouding van verschillende typen voorzieningen en ontmoetingsplaatsen in 

de dorpen wordt op de langere termijn bedreigd door de bezuinigingen op de diverse 

beleidsterreinen. We constateren dat de gemeenten in de regio gericht investeren in 

het leefbaar houden van de kernen. Uit de analyse blijkt dat er relatief veel in 

sportvoorzieningen wordt geinvesteerd als ontmoetingsplaats voor het dorp en de 

bredere omgeving.  

• In Noardwest Fryslân wordt het project ‘Bereikbare voorzieningen Noardwest 

Fryslân’ uitgevoerd. Het gaat om enkele pilots voor het in de praktijk experimenteren 

en ervaring opdoen met nieuwe modellen – nieuwe ‘balansen’ – van bereikbaarheid 
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en voorzieningen, waarin alternatieve vormen van mobiliteit en internettoepassingen 

centraal staan. De pilots verkeren nu in de ontwikkelfase. Uitvoering van de pilots zal 

starten in de zomer van 2012. Het gaat om de pilots ‘Sterke OV-lijnen & aanvullend 

vervoer’ en ‘Privaat vervoer & sociale (dorps)media.’ In de eerste deelpilot wordt het 

Openbaar Vervoer (OV) op de belangrijkste routes (dikke lijnen) geoptimaliseerd en 

op de onrendabele (de dunne lijnen)routes op onrendabele tijden vraagafhankelijk 

georganiseerd met collectieve en particuliere vervoermiddelen, met zo nodig inzet 

van vrijwilligers en een dorpsbus. . De tweede deelpilot betreft het organiseren van 

eigen vervoer (door de eigen inwoners met de eigen auto) door middel van sociale 

dorpsmedia. In deze pilot wordt met name voor de dunne lijnen individueel vervoer 

georganiseerd voor inwoners die naar de transferia of een ander einddoel willen 

reizen. De eigen inwoners koppelen reizigers aan de eigen vervoerders (mensen die 

de eigen auto gebruiken). 

• Naast de demografische transitie zijn schaalvergroting in de detailhandel, het digitaal 

winkelen en de bedrijfsbeëindiging van zelfstandige winkels van invloed op het 

toekomstig winkelaanbod. Een positieve ontwikkeling in dit kader is de aankoop van 

een sporthal door Wonen Noordwest Friesland in Tzummarum. Hierdoor blijft deze 

voorziening behouden voor het dorp en de regio. De Stichting VoortVarend Berlikum 

(VVB, voortkomend uit de klankbordgroep dorpsvisie) wil het winkelaanbod in 

Berlikum concentreren op één locatie. Een positief advies is uitgebracht door 

Grontmij en de Stenden-Hogeschool naar het mogelijke succes van dit initiatief. Ook 

bewonersinitiatieven kunnen leiden tot dergelijke resultaten, zoals in Groningen het 

geval is (zie Kader 6).  
  



 

56 

 

• De ontwikkeling dat de grote, vaak landelijke ketens als enige economisch rendabel 

weten te blijven en als gevolg daarvan het voorzieningenaanbod overschaduwen 

kan zich in een anticipeerregio nadrukkelijk manifesteren. Daarentegen is er een 

duidelijke trend zichtbaar naar streekeigen en biologische producten. Hier liggen 

kansen voor een rurale regio als Noardwest Fryslân. 

 

Gevoeligheidsanalyse overige voorzieningen 

• Het voorzieningenaanbod lijkt, bij ongewijzigd beleid, op termijn niet meer aan de 

vraag te voldoen. Aanpassing van het voorzieningenniveau kan ook betekenen dat 

voorzieningen anders worden aangeboden, zoals het initiatief in Berlikum dit 

voorziet. Vanwege de geografische spreiding van de verschillende kernen binnen de 

gemeente kan vroegtijdig geanticipeerd worden op de toekomstige demografische 

ontwikkelingen. Zo kan er een voorzieningenplan worden ontwikkeld met een 

strategisch kader voor de aanwezigheid (spreiding en concentratie), kwaliteit en 

bereikbaarheid van voorzieningen in de verschillende kernen. Hierbij is ook 

aandacht nodig voor nieuwe functies voor gebouwen die als gevolg van een 

concentratie van voorzieningen vrijkomen. 

• De relatie stad-land wordt door de regio bestempeld als aandachtspunt. Een 

gezonde, duidelijke stad-land relatie helpt op tal van gebieden, zeker ook wat betreft 

Kader 5: Digitalisering voorzieningen: ‘Dorpshuis Nieuwe Stijl’ 

In lijn met digitaal aanbieden van diensten ligt het Friese intiatief 

´Dorpshuis Nieuwe Stijl´, een vernieuwde opzet met een 

combinatie van fysieke en digitale diensten en voorzieningen. Er 

is een pilot-project gestart met de bedoeling nieuwe (digitale) 

maatschappelijke voorzieningen te ontwikkelen in het dorpshuis 

en bij mensen thuis. Het project heeft voorlopig de naam 

‘Dorpshuis Nieuwe Stijl’ gekregen. Het project bestaat uit een 

aantal deelprojecten en één daarvan is gericht op zorg. Een 

werkgroep bestaande uit professionals heeft samen met 

bewoners een pakket digitale zorg- en welzijnsdiensten 

gekozen, dat binnenkort worden geïmplementeerd. Doel van het 

project is: het verminderen van eenzaamheid, langer zelfstandig 

wonen mogelijk maken met digitale middelen/ICT, 

voorzieningen realiseren die gericht zijn op zelfredzaamheid en 

mobiliteitsproblematiek oplossen.  

 
De gedeelde leefbaarheid, waar in het BBO rapport over gerept 

wordt, geeft eveneens aan dat door het slim organiseren van 

mobiliteit veel bereikt kan worden in het voorzieningenniveau. 

 

Kader 6: Instandhouden voorzieningen met ondersteuning van 

bewoners 

In het Groningse Oostwold is een buurtsupermarkt opgezet met 

dank aan 180 bewoners die een aandeel namen in de 

toekomstige supermarkt. Op deze manier werd er 

starterskapitaal gegenereerd en was de supermarkt een feit. 

Mede door de hoge betrokkenheid van bewoners en 

ondernemingen wordt het bestaan van de supermarkt 

gewaarborgd, zo bestaat het personeel bijvoorbeeld uit 

vrijwilligers.  

Een ander voorbeeld is Marssum, waar de dorpsbakker weer 

teruggekeerd is met dank aan de dorpsvereniging, bewoners 

en subsidie van onder andere de provincie en de gemeente. 

 

Ook het BBO rapport geeft het belang aan van de netwerken 

en sociale verbanden in de dorpen voor het op peil houden van 

het voorzieningenniveau.  
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het voorzieningenniveau. Het gaat hier over de grotere kernen Leeuwarden, 

Franeker en Harlingen tegenover de andere kernen. 

• De gemeente Littenseradiel heeft adequaat ingesprongen op de naderende 

bevolkingstransitie met hun visiedocument op accommodatiebeleid. Toch ontbreekt 

daarin nog een regionale visie / samenwerking met andere gemeenten.  

• Zoals het kader over digitalisering laat zien zijn er bij uitstek mogelijkheden om 

maatschappelijke diensten digitaal aan te bieden. De wens om innovatief te zijn kan 

met een dergelijk project worden verzilverd, waarbij er nauw samengewerkt dient te 

worden tussen gemeente, zorginstellingen en ICT-bedrijven. 

 

5.5   ECONOMIE 

5.5.1   Economie en arbeidsmarkt 

Economie en arbeidsmarkt kwantitatief: 

• Het aandeel huishoudens met een uitkering in Noord-Fryslân lag in 2008 licht boven het 

landelijk gemiddelde. 

• Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner in Noord-Fryslân lag de afgelopen jaren 

gemiddeld 11% onder het landelijk gemiddelde. 

• Het aantal banen in de regio is de afgelopen jaren licht toegenomen. 

• Ten opzichte van het landelijk beeld zijn relatief veel werknemers werkzaam in de sectoren 

industrie, zorg en groot- en detailhandel. En relatief weinig werknemers werkzaam in de 

sectoren onderwijs en onroerend goed. 

• De regio Noardwest Fryslân kent deels een eigen economisch profiel, maar is 

daarnaast aangewezen op de stad Leeuwarden. De stad heeft een belangrijke 

positie voor de ontwikkeling van de regionale economie: 26% van de werknemers uit 

de regio werkt in Leeuwarden. Regionale ondersteuning om deze positie te 

versterken in wisselwerking met de regio is een belangrijke opgave. De gemeente 

Leeuwarden zet qua economische ontwikkeling in op de sectoren watertechnologie 

en –sport, healthy aging, agrofood en energie. De regio kan slim aansluiten bij deze 

economische speerpunten.  

• Binnen de regio ligt het economisch gebied de ‘Westergozone’, dat zich uitstrekt 

tussen Harlingen en Leeuwarden. De organen ‘A7 Westergo’ en de 

‘Ondernemersfederatie Westergozone’ geven ondersteuning aan ondernemers in dit 

gebied en verbeteren met projecten de economie van deze regio. In de business 

case ‘Leerwerkfabriek’ werken onderwijs en bedrijfsleven samen om de 

voedingsindustrie te versterken.  
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• Een regionaal gebonden industrie is de zoutwinning die wordt uitgevoerd door het 

bedrijf Frisia. Dit bedrijf levert hoofdzakelijk aan de chemische industrie. Het bedrijf 

zorgt voor een (in)directe werkgelegenheid van 215 personen in de regio en heeft 

een belangrijke economische relatie met de haven van Harlingen. De zoutwinning 

heeft als neveneffect dat er een sterke bodemdaling in het wingebied optreedt (tot 

30 cm). Naast herstel van de daardoor ontstane schade wordt gewerkt aan integrale 

gebiedsontwikkeling met investeringen in natuur, landschap en leefbaarheid. In 2012 

vindt de besluitvorming plaats over de gunning vanaf 2013 tot 2016.  

• In Noardwest Fryslân liggen twee grote glastuinbouwgebieden rondom Berlikum en 

Sexbierum. De glastuinbouw is één van de meest innovatieve sectoren in de regio 

en één van de grootste aanbieders van werkgelegenheid. De verwachting is dat het 

huidige glastuinbouwgebied de komende jaren zal groeien. Het concept ‘Proeftún´ 

beoogt de glastuinbouwsector te etaleren en voor onderwijsdoeleinden in te zetten. 

Het project ‘Waddenkas’ richt zich op verduurzaming van deze sector. Er liggen hier 

kansen voor de relatie met de economische speerpunten agrofood en nieuwe 

energieperspectieven. Door het seizoenskarakter van de werkgelegenheid binnen 

de glastuinbouwsector is er in de regio sprake van tijdelijke huisvestings-

problematiek voor de (vaak buitenlandse) werknemers. Samen met de corporaties 

en andere vastgoedeigenaren zou kunnen worden onderzocht of er tijdelijke 

huisvestingsoplossingen zijn te organiseren.  

  

 

 

 

 

• De agrarische sector is van oudsher sterk aanwezig in de regio maar staat onder 

druk door veranderingen in het landbouwbeleid, zowel landelijk als Europees en 

mondiaal. Tegelijkertijd is er meer vraag naar landbouwproducten door een 

groeiende wereldbevolking. Er bestaan kansen vanuit dit perspectief en tevens 

vanuit de ontwikkelingen van energie uit biomassa. De toekomstperspectieven voor 

de landbouw zijn divers en kansrijk. Schaalvergroting en duidelijke focus lijken hier 

echter wel belangrijke randvoorwaarden.  

• De regio heeft, zoals vrijwel heel Nederland, last van de economische crisis. Eén 

van de gevolgen hiervan is een toename van het aantal ZZP-ers, ook in de regio 
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Noardwest Fryslân. Een voordeel hiervan is dat kleine bedrijven over het algemeen 

dynamisch en betrokken zijn bij de regio. Het is van belang deze groep zo nodig te 

monitoren en te faciliteren omdat zij belangrijk zijn voor de economie.  

• Een eveneens positieve kleinschalige ontwikkeling kan de vestiging zijn van ‘cottage 

industries’ (in het Fries: ‘thúsbedriuwen’): gespecialiseerde, kleinschalige bedrijven 

die vanuit woningen (vaak voormalige boerderijen) produceren. Het gaat vaak om 

‘micromultinationals’: kleinschalige internationale bedrijvigheid die sterk gebruik 

maakt van internet en nieuwe zakelijke platforms. Het ontwikkelen van een 

glasvezelnet is hiervoor een essentiële voorwaarde. Een gunstige factor is dat de 

koopprijzen van woningen en bedrijfsruimten in de regio relatief laag zijn, wat 

gunstig is voor bedrijven en bewoners die zich in het gebied willen vestigen en die 

niet noodzakelijkerwijs fysiek aan de Randstad zijn gebonden.  

• Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben recentelijk de economische 

beleidsvisie vastgesteld waarin wordt ingezet op duurzame ontwikkeling met een op 

kennis en innovatie gebaseerde economie. De provincie formuleert hiervoor drie 

uitgangspunten: het ontwikkelen van een biobased economy, de innovatie in 

producten, processen, markten en productieomstandigheden en de organisatie van 

grensverleggende netwerken. Verder worden vijf prioritaire thema’s benoemd. 

Inspelen op de transitie naar een duurzame energievoorziening (in samenhang met 

de glastuinbouw), het vergroten en versterken van de toeristisch-recreatieve sector, 

het ontwikkelen van een Europese watertechnologiehub, de kracht van en het 

innovatieve vermogen van de Friese agro-foodsector verder uit bouwen en de 

werkgelegenheid te behouden en uit te bouwen en het ontwikkelen van een 

innovatie zorgeconomie.  

 

• SER Noord-Nederland geeft in haar advies ‘Het Noorden geeft geen Krimp’ aan dat 

voor de ontwikkeling van de bio-based economy de University Campus Fryslân één 

van de springplanken kan zijn, met o.a. de Wetsus (centre for excellence for 

sustainable water technology). Een tweede kansrijke sector is Healthy Aging 

(gezond en actief ouder worden in een groene regio met veel 

recreatiemogelijkheden).  

 

• De watertechnologie met onder andere 

het Wetsus en de maritieme sector in 

Harlingen sluiten aan bij de topsector 

‘water’, één van de pijlers uit het 

topsectorenbeleid voor Nederland van 

het ministerie van ELI.  
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• De beroepsbevolking zal in de komende jaren afnemen door de ontgroening en 

vergrijzing. Doordat vooral hoger opgeleide jongeren wegtrekken, is er ook sprake 

van een kwalitatief probleem. Het krimpende aanbod en mogelijke mismatch op de 

arbeidsmarkt kan ervoor zorgen dat bedrijven moeilijker aan goed geschoold 

personeel kunnen komen wat een negatieve uitwerking kan hebben op het aanbod 

van bedrijven en het vestigingsklimaat in de regio. De opgave ligt dan ook in het 

vinden van een kwantitatief en kwalitatief goede aansluiting tussen vraag en aanbod 

op de arbeidsmarkt.  

• De gemeenten Het Bildt en Franekeradeel onderkennen deze problematiek in hun 

opgaven en pleiten voor een gerichte regionale aanpak van het probleem. Het 

vinden en behouden van aansluiting bij regionale, bovenregionale of zelfs 

transnationale projecten, zoals het Interregproject Vital Rural Area (zie kader 7), is 

van groot belang voor de regio. Daarnaast zal er volgens deze gemeenten ingezet 

moeten worden op krachtige samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven, 

onderwijsinstellingen en overheden om in te spelen op de verwachte problematieken 

op de arbeidsmarkt. De gemeenten geven aan dat dit mogelijk op regionale schaal 

georganiseerd kan worden.  

Kader 7: Vital Rural Area  

 

Het project Vital Rural Area is een Europees project, onder het Interreg Noordzeeprogramma enopgezet om, 

uitgaande van het patroon van afbrokkeling van sociaaleconomische structuren in de rurale gebieden van het 

Noordzeegebied een pilot proces van sociaaleconomische vernieuwing te starten. Dit meersporenbeleid wordt 

uitgevoerd door drie werkpakketten die samenhangen en elkaar versterken, en daarmee richting en focus 

geven aan het project en haar activiteiten: 

1) het stimuleren van een sterk en concurrerend innovatief midden- en kleinbedrijf, o.a. door een gunstig 

vestigingsklimaat en door ondernemers, kennisinstellingen en overheden met elkaar in contact te brengen en 

optimaal samen te laten werken;  

2) het beschrijven en vermarkten van de betrokken regio’s als aantrekkelijke plaatsen om te leven, wonen, 

werken en te recreëren, door het ontwikkelen en toepassen van een sterk “regional brand” (be good, tell it, and 

sell it);  

3) het uitbouwen en verbeteren van serviceverlening voor gezondheid en welbevinden. Dit pakket wordt 

aangeduid met de titel “Optimizing Services”. 
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Gevoeligheidsanalyse economie 

• Een van de beleidsrichtingen die het rapport ‘Kansen spreiden’ formuleert is 

‘Economie als drager’. Economische vitaliteit is essentieel bij de toekomst van de 

regio, de noodzaak om nieuwe sectoren te ontdekken is dan ook aan te raden. Een 

bedrijfsverzamelgebouw zou bijvoorbeeld kleine bedrijven in de kenniseconomie 

kunnen aantrekken. Ook is het oprichten van een BIZ (bedrijveninvesteringszone, 

die gezamenlijk door ondernemers wordt ontwikkeld en gefinancierd) een goed 

instrument om investeerders aan te trekken en de economie zodoende een impuls te 

geven. 

• De regio zou een helder en onderscheidend (lange termijn) profiel voor de 

verschillende gebieden vast kunnen stellen en van daaruit sturen op arbeidsmarkt, 

voorzieningen, acquisitie en andere ondersteunende instrumenten. Dit kan het 

sturende ontwikkelingskader vormen voor de lange termijn waarbinnen ook innovatie 

van het bedrijfsleven in de regio een plaats zou kunnen en moeten krijgen. 

• De regionale economie en de sociaaleconomische positie van de regio vraagt om 

een passende en goed opgeleide beroepsbevolking. Verschillende initiatieven 

worden hierin al genomen, om de regionale binding te vergroten van jonge 

werknemers kunnen slimme combinaties van werk en onderwijs in de regio gezocht 

en georganiseerd worden. 

5.5.2   Toerisme en recreatie 

• De landelijk toenemende vraag naar vrijetijdsbesteding en toerisme zet, volgens het 

sociaalcultureel planbureau, de komende jaren door. Het toenemende aantal 

senioren (dat bovendien mobieler en kapitaalkrachtiger is dan eerdere generaties) 

verhoogt de vraag voor het recreatief en toeristisch aanbod. Deze nieuwe markt 

biedt duidelijke kansen voor het toerisme in de regio. Gezien de eigenschappen van 

de regio liggen de kansen vooral op het terrein van watertoerisme en wandel- en 

fietsrecreatie in combinatie met kortere en langere termijn verblijfsaccommodaties.  

• Ook in de bijdragen van gemeenten wordt recreatie en toerisme als belangrijk 

onderwerp genoemd voor de Streekagenda. Het wordt gezien als een belangrijke 

economische drager voor de toekomstige regionale ontwikkeling.  

• Het Gebiedsplatform Noardwest Fryslân heeft hiertoe het Gebiedsprofiel (of 

beeldverhaal) Waddenland van Overvloed laten opstellen met als doel de recreatief-

toeristische sector en de plattelandseconomie te versterken. Hieruit wordt duidelijk 

dat veel van de lopende projecten in het gebied gebundeld kunnen worden in een 

regionale aanpak. De insteek is om gedurende minimaal 7 jaar, korte en lange 
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termijn projecten te (doen) ontwikkelen. Hiervoor wordt de samenwerking met R&T-

ondernemers georganiseerd en worden organisaties als Fryslân Marketing en 

Tourist Info Fryslân inhoudelijk toegerust. Het concept Waddenland van Overvloed 

wordt actief uitgedragen en is ook een inhoudelijke bouwsteen voor de 

Streekagenda.  

• Ten aanzien van de ontwikkeling van een regionaal perspectief op toerisme en 

recreatie liggen er duidelijke kansen om samen te werken met de regio Noordoost 

Fryslân. Vooral op het gebied van gezamenlijke profielontwikkeling, promotie en 

positionering van het gebied in Nederland en daarbuiten. De afstemming van 

bovenregionale fiets-, recreatieve vaar- en wandelroutes en het optimaliseren van 

deze routenetwerken wordt door de gemeenten Boarnsterhim en Littenseradiel als 

kansrijke projecten voor dit thema benoemd.  

• Landschapsbeheer Friesland realiseert momenteel een netwerk van wandelpaden in 

de kustgemeenten van Groningen, Fryslân en Noord-Holland onder de naam 

‘Waddenwandelen’.  

• Wonen Noordwest Friesland geeft in haar visie op de toekomst van de regio aan dat 

de ligging van Noord Friesland in het Waddengebied onvoldoende wordt benut. De 

corporatie pleit voor een duidelijke keuze voor het ontsluiten van het gebied voor 

recreatie en toerisme. Zij geeft hierbij Noord Duitsland als kansrijk voorbeeld waarin 

het toerisme veel beter gefaciliteerd wordt en er een enorme toeristisch-recreatieve 

ontwikkeling plaatsvindt. Vooral de bereikbaarheid van het gebied en de 

mogelijkheden om deze voor toerisme en recreatie geschikt te maken zou een 

belangrijke opgave zijn voor de regio en het Rijk.  
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• In de Atlas Verstild Getij die is opgesteld in opdracht van het Regionaal College 

Waddengebied wordt ingegaan op de dynamiek van het Waddengebied die, onder 

andere, ingezet kan worden voor de verbreding van het economisch profiel van het 

gebied. Hiervoor worden een aantal gerichte adviezen gegeven. Ten eerste zou het 

wandel- en fietsnetwerk aantrekkelijker gemaakt kunnen worden zodat zowel de 

binnen- als de buitenzijde benut kan worden. Als tweede zou de kustzone als geheel 

bekeken moeten worden en minder als scherpe scheiding (dijkversterking) tussen 

zee en land. Aangegeven wordt dat de zee steeds verder uit beeld is gebracht. Als 

derde zou er meer en beter door een toeristisch-recreatieve bril naar het 

Waddengebied gekeken moeten worden. Hoe kunnen dijken en andere 

noodzakelijke elementen tevens een recreatieve en/of economische functie krijgen? 

In het rapport ‘Waddenland aan Zee’ is het een en ander nader uitgewerkt (zie 

hoofdstuk 3). 

• In samenhang met het versterken van de relatie tussen de Waddenkust en de 

achterliggende regio studeert Atelier Fryslân op nieuwe vaarroutes tussen het Friese 

Merengebied in Zuid-West Friesland en de Wadden in de vorm van een 

‘stedenroute’.  

• Voor Noardwest Fryslân is duidelijk dat de huidige (kleinschalige) toeristische 

voorzieningen en bezoekerscentra voor bezoekers (dagjesmensen) en langer 

verblijvende toeristen om een kwaliteitsimpuls vragen. Projectfinanciering vanuit het 

Waddenfonds kan hier perspectief bieden.  

• De opkomst van duurzaamheid en de toenemende vraag naar biologische, 

duurzame producten biedt kansen voor de lokale economie. Deze economische 

activiteiten kunnen vervolgens worden meegenomen in de regiomarketing. 

• De laatste jaren is in Nederland city- en regiomarketing een (bestuurlijke) trend. Ook 

voor Noardwest Fryslân ligt de ambitie er om zichzelf als regio te etaleren en te 

promoten, zijnde een aantrekkelijke toeristische bestemming en als aantrekkelijk 

vestigingsgebied voor bedrijven. Het rapport ´Waddenland van overvloed´ dient 

voedend, inspirerend en aanjagend te zijn voor het trekken van toeristen naar de 

regio en informeren over de regio. De regio heeft wel degelijk veel te bieden. De 

opgave is wel het aanbod bekender te maken en te richten op specifieke 

doelgroepen die deze kwaliteiten zoeken.  

• Aansluiten op bestaande promotie en vermarktingstrajecten is het meest effectief. 

De VVV’s werken samen onder de vlag van Tourist Info Fryslân. De provincie als 

geheel zet Fryslân inclusief Noardwest Fryslân in de schijnwerpers in de campagne 

‘Fan Fryslân’. De provincie heeft zich als doel gesteld deze breder (wonen, werken, 

recreëren en onderwijs) en effectiever (minder versnipperd in losse regionale en 
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thematische campagnes) uit te voeren. Wadden en Elfsteden zijn labels waarop 

aangehaakt kan worden bij bijvoorbeeld Fryslân Marketing en zelfs Werelderfgoed 

Waddenzee biedt aanhaakkansen voor de kuststrook.  
 

Gevoeligheidsanalyse toerisme 

• Toerisme is in potentie een belangrijke economische sector voor de regio. De regio 

kan meeprofiteren van de aanwezige kwaliteiten in de provincie, zoals de Friese 

meren, de Waddenzee en de Elfsteden. De toeristische sector biedt kansen om de 

regio economisch vitaal te houden en om zo de consequenties van de 

bevolkingstransitie op te vangen. Met name de spin-off van toeristen is interessant 

voor de lokale economie. Het is van groot belang ruimte te geven aan investeringen 

in innovaties en diversificatie van de sector binnen de gemeenten en om 

samenwerking te zoeken in de bredere regio, vooral met Noordoost Fryslân. Hier is 

een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Gemeenten en provincie zullen 

ondernemers vooral moeten faciliteren en stimuleren. 

• Regiomarketing op basis van het Gebiedsprofiel Waddenland van Overvloed door  

Fryslân Marketing en Tourist Info Fryslân is daarbij het meest effectief. Het 

gezamenlijk optrekken van gemeenten en zich samen multimediaal etaleren is 

hierbij essentieel. Een gezamenlijk met Noordoost Fryslân en Groningen 

ontwikkelde visie op Waddenkusttoerisme wordt aanbevolen. Hiervoor kunnen 

enkele Duitse Waddenregio’s inspiratie bieden. 

5.5.3   Mobiliteit en bereikbaarheid 

Bereikbaarheid kwantitatief:  

• De regio heeft een dicht ov-netwerk bestaande uit bussen (Connexxion / vanaf december 

2012 ARRIVA) en een spoorlijn Harlingen-Franeker-Leeuwarden (Arriva) met 2 treinen per 

uur in iedere richting (bron: NS reisplanner). 

• De landelijke structuur van de regio en de vele middelgrote en kleine(re) kernen betekent dat 

het gebied wordt gekenmerkt door een grote afhankelijkheid van auto en fiets.  

• Gezien de opgaven die op de regio afkomen en de perifere ligging is het van belang 

dat de regio ontsloten blijft en aangesloten op de rest van Nederland. Dit geldt in de 

breedste zin van het woord, zowel de fysieke infrastructuur als de digitale 

infrastructuur. De opening van de Hanzelijn eind 2012 betekent dat de reistijd tussen 

Friesland en de Randstad wordt verkort. De regio wordt in de toekomst beter 

ontsloten met Amsterdam door de verbetering van de N31/A31. Ook de leefbaarheid 

in Harlingen moet met deze ingrepen een impuls krijgen. Concreet betekent dit dat in 

het MIRT projectenboek 2012 de realisatie van de N31 Haak om Leeuwarden is 
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opgenomen, voor de N31 Traverse Harlingen wordt op dit moment een planstudie 

uitgevoerd. 

• Voor de verbetering van het spoorvervoer wordt vanuit het de Gebiedsagenda MIRT 

gewerkt aan een Quickscan marktontwikkelingen en eventuele planstudie voor de 

trajecten Leeuwarden – Harlingen en Leeuwarden – Sneek. Deze komt mede voort 

uit het Regio Specifieke Pakket Zuiderzeelijn.  

• De visie van de provincie Fryslân op het openbaar vervoer gaat uit van een sterke 

hoofdstructuur met aanvullend en aansluitend maatwerk voor de meest dunbevolkte 

gebieden. Lijnen die nu al weinig rendabel zijn, zullen door de bezuinigingen en 

bevolkingsdaling verdwijnen. Er zijn tal van lokale initiatieven, veelal gebaseerd op 

de inzet van vrijwilligers, om dorpen zonder regulier openbaar vervoer bereikbaar te 

houden. De provincie ontwikkelt hiervoor ook een subsidieregeling. Een belangrijke 

opgave is om tot een sluitend aanbod te komen, gebaseerd op het collectieve 

openbaar vervoer, het leerlingenvervoer, het individuele openbaar vervoer 

(waaronder het WMO vervoer) en het vervoer dat door vrijwilligers wordt verzorgd 

(waaronder dat van zorginstellingen, kerken en verschillende burgerinitiatieven).  

Aandachtspunten hierbij zijn de concurrentie van het door rvrijwilligers verzorgd 

vervoer ten opzichte van taxibedrijven, de herkenbaarheid van het ‘openbaar’ 

vervoer en de coördinatie. Bij de twee laatste punten zal de inzet van social media 

steeds belangrijker worden. Bij het openbaar vervoer wordt verder de nadruk gelegd 

op duurzaamheid en lokale initiatieven met buurtbussen. De provincie werkt aan een 

projectplan voor duurzaam openbaar vervoer.  

 

 

 

 

 

 

• In de regio is de oost-west verbinding goed, de noord-zuid verbinding minder. 

Verschillende provinciale wegen zullen mogelijk worden afgewaardeerd of 

gereconstrueerd tot ‘shared spaces’ uit het oogpunt van leefbaarheid. Vanuit het 

economisch perspectief baart dit de provincie enige zorgen, omdat hierdoor de 

bereikbaarheid van de regio vermindert. 
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• Een andere belangrijke opgave is het bereikbaar houden van het landelijk gebied in 

relatie tot de hoofdkernen, het hoofdwegennet en  hetopenbaarvervoernetwerk. Op 

dit moment is de Noordwesttangent (regionale verbinding tussen de provinciale 

wegen N357 bij Stiens en de N383 tussen Marsum en Berltsum) in uitvoering. De 

verwachting is dat de groeiende mobiliteit per persoon de bevolkingsdaling 

compenseert, zodat er voorlopig sprake blijft van een lichte toename van het 

verkeer.  

• Voor het verbeteren van de regionale bereikbaarheid in relatie tot de economische 

ontwikkeling kan aansluiting gezocht worden bij de kansen die zich voordoen in de 

ontwikkeling van de haven van de gemeente Harlingen. De vaarweg Harlingen – 

Leeuwarden – Fonejacht (Van Harinxmakanaal) zal de komende jaren worden 

verbeterd voor de beroepsvaart.  

• De bevolkingskrimp zal leiden tot een verlies aan voorzieningen in de kleine kernen 

en een concentratie van voorzieningen, bundeling van scholen, centralisatie van 

zorg e.d. in de grotere kernen. Dat zorgt voor veel (korte) verplaatsingen tussen de 

grotere kernen en de kleine plattelandskernen. Dit biedt bijvoorbeeld kansen voor 

elektrisch vervoer, de bundeling van kleine vervoerstromen, de inzet van vrijwilligers 

als chauffeurs en voor  de inzet van besteldiensten als bezorgers. Ook de 

toenemende aankopen via internet, die leiden tot een grote pakkettenstroom, 

kunnen in dit verband worden meegenomen. Naast het thuis afleveren kan ook 

worden gedacht aan verzamel-/distributiecentra in de kernen, die eventueel door 

vrijwilligers kunnen worden beheerd. Een distributievisie kan worden meegenomen 

in een toekomstig spreidingsplan voor de voorzieningen. 

• De digitale bereikbaarheid van de regio is, in het licht van de bevolkingsdaling, 

minstens zo belangrijk als de fysieke bereikbaarheid. In regio’s met een afnemende 

bevolking en een lage bevolkingsdichtheid biedt digitalisering uitkomst. In het kader 

van de Digitale Agenda is Stedenlink actief, onder andere ook in Leeuwarden. 

Stedenlink is een samenwerking van tien steden en drie provincies die breedband 

en ICT inzetten als motor voor maatschappelijke en economische processen. De 

digitalisering op persoonlijk niveau neemt de komende jaren toe. Mensen, ook 

ouderen, zijn meer en beter verbonden met het internet. Dit biedt verregaande 

mogelijkheden, zoals het virtueel loket in het Friese Twizelerheide (zie kader 8). De 

digitalisering op commercieel niveau biedt mogelijkheden voor de regio: het is een 

belangrijke vestigingsvoorwaarde voor ‘footloose’-bedrijven. Een snel digitaal 

netwerk biedt ook mogelijkheden voor het voorzieningenaanbod van zorg, welzijn, 

onderwijs en gemeentelijke diensten. 
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Kader 8: Virtueel loket Twizelerheide 

Eind 2010 is het virtueel loket in het dorpshuis Heidepunt geopend. Een breedbandverbinding met webcam 

verbindt de inwoners met het 15 kilometer verderop gelegen gemeentehuis. Aanvankelijk ging het alleen om 

werkgelegenheids- en welzijnsfuncties, maar in 2011 zijn veel diensten toegevoegd. Niet alleen de gemeente 

fungeert als provide, maar ook de politie en binnenkort mogelijk ook de Rabobank. 

De huidige ADSL verbinding wordt vervangen door een breedband glasvezelkabel verbinding, waarmee ook in 

full HD kwaliteit kan worden geskyped. Het virtueel loket maakt nu een integraal deel uit van het leven van de 

dorpelingen. 

 

Gevoeligheidsanalyse mobiliteit en bereikbaarheid 

• De demografische transitie (bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing) stelt hoge 

eisen aan de bereikbaarheid, wil de regio attractief blijven. Dat geldt voor de externe 

bereikbaarheid (bijvoorbeeld ten opzichte van de Randstad), maar ook voor de 

interne bereikbaarheid (binnen de regio). De herordening van het 

voorzieningenaanbod (concentratie in de grotere kernen) vraagt om 

distributieconcepten. 

• Naast de fysieke bereikbaarheid is het, met het oog op de bevolkingsspreiding, 

belangrijk ook de digitale bereikbaarheid in de regio’s op peil te houden. 

Bijvoorbeeld het voorzieningenaanbod biedt digitaliserings kansen voor het behoud 

en het versterken van de leefbaarheid in de regio. Het is aan te bevelen aansluiting 

te vinden bij het ICT Center Friesland gevestigd in Leeuwarden. Het ICT Center 

Friesland begeleidt en voert innovatieve ICT projecten uit. Het is een initiatief van de 

provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Voorbeeld van een succesvol ICT 

project is bijvoorbeeld Project Afstandsonderwijs Kollum in Noordoost Fryslân dat 

onlangs postief werd geëvalueerd.  

5.6              ACTIEF BURGERSCHAP 

• Om de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van- en in de (kleinere) kernen in stand te 

houden zal in de komende jaren meer gevraagd worden van bewoners en 

maatschappelijke organisaties. Dit zal zeker het geval zijn in de vele kernen binnen 

de regio Noardwest Fryslân. Veel maatschappelijke vraagstukken spelen zich 

immers af in de directe leefomgeving van de inwoners. Actief burgerschap en de 

zelforganisatiekracht gaan voor de toekomstige opgaven een belangrijke rol spelen. 

In de verschillende coalitieakkoorden wordt hier op gewezen en op ingespeeld. 
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• Het is duidelijk dat gevolgen van de bevolkingsdaling vooral van betekenis zijn voor 

de inwoners van de landelijke kernen in de regio, als het nu gaat om de 

onderwijsvoorzieningen, de bibliotheek, de lokale supermarkt of het 

groenonderhoud. De bewoners kunnen een belangrijke rol spelen bij het in stand 

houden van de leefbaarheid van de gebieden, sterker nog zij zijn hiervoor 

randvoorwaardelijk. Actief burgerschap kan ook breder worden ingezet, het kan ook 

zijn dat door burgers juist de samenwerking wordt gezocht met andere organisaties, 

zoals woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsinstellingen. De gemeente kan 

hierin een stimulerende en faciliterende rol spelen.  

• Het inzetten op actief burgerschap bij krimp kan waardevol zijn. Waar in het verleden 

burgers soms hun inzet om betrokken te worden bij het groenbeheer moesten 

bevechten, worden ze nu in gemeenten uitgenodigd om een grotere rol in te nemen. 

Vooral in krimpgemeenten zien we dat gebeuren. Voor deze gemeenten is de nood 

ten aanzien van het groenbeheer het hoogst. Een goed voorbeeld van de manier 

waarop bewoners bij de planvorming, uitvoering en beheer van groenvoorzieningen 

worden betrokken, is het ‘Slachte project’ in Achlum (herinrichting van het dorpsbos 

en de omgeving van de dorpskerk). 

• Ook voor de regio Noardwest Fryslân ligt er een belangrijke opgave en kans in het 

aangaan van de dialoog met de burger en de maatschappelijke organisaties over de 

vraagstukken die voortkomen uit de bevolkingstransitie. Een goede wisselwerking en 

verstandhouding tussen de lokale overheid en de actieve burger is van groot belang. 

Wie neemt welke verantwoordelijkheid in het leefbaar houden van de kernen op het 

Friese platteland? Belangrijk hierin is dat de dialoog gevoerd wordt op basis van 

realistische verwachtingen. De lokale overheid kan niet alle problemen oplossen 

voor de kleine kernen en de overheid kan niet verwachten dat de actieve burger alle 

gaten dicht loopt die er door wijzigingen op de beleidsterreinen gaan vallen. 

• Het recente onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

(WRR) ‘Vertrouwen in burgers’ heeft duidelijk gemaakt dat vakerdan  wordt gedacht 

burgers bereid zijn zich in te zetten voor de samenleving. Slechts een beperkt aantal 

burgers voelt zich daarbij aangesproken door de wijze waarop de overheid hen wil 

betrekken. Het is daarom van belang dat er goede schakels tussen burgers en 

beleidsmakers aanwezig zijn. Daarnaast is respect erg belangrijk: burgers willen 

serieus genomen worden. Tenslotte is het van belang dat beleidsmakers een 

evenwicht vinden tussen het loslaten en steunen van de burger.  

• Het project ‘Jonge Friezen Foarût’ stimuleert jongeren anders te kijken naar het 

benutten van de economische waarde van het gebied. In de Jongerenagenda, Van 
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Idee naar Praktijk  tonen zij nieuwe invalshoeken en perspectieven voor Noardwest 

Fryslân.  

• Dorpsplannen en dorpsvisies vormen in de regio bij uitstek een middel om actief 

burgerschap te stimuleren. Deze plannen en visies worden door de bewoners van 

de dorpen zelf gemaakt en vormen vervolgens in veel gemeenten een leidraad voor 

de uitvoering van projecten. 

 

• Organisaties als Doarpswurk en Partoer initiëren en ondersteunen 

leefbaarheidsinitiatieven. Bezuinigingen op dergelijke organisaties hebben hierop 

een nadelige invloed, met namelijk op de leefbaarheid in de kleine kernen.  
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6. Krachtenveldanalyse 

Een krachtenveldanalyse geeft bestaande samenwerkingsverbanden weer binnen de 

regio, tussen regio’s en tussen de regio en bovenlokale structuren. Samenwerken is een 

belangrijke voorwaarde voor het succesvol inspelen op de opgaven waar de regio mee te 

maken krijgt door de demografische veranderingen. Hieronder wordt weergegeven hoe er 

reeds samengewerkt wordt binnen de regio en op welke wijze deze samenwerkingen 

verder zouden kunnen worden versterkt. 

6.1   BESTUURSKRACHT EN GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING 

De provincie Fryslân heeft een nieuwe manier van samenwerking ontwikkeld in de vorm 

van de ‘Koöperaasje Fryslân’. Dit is niet een nieuwe bestuurlijke structuur maar een 

kader waar een andere manier van werken en een andere houding en gedrag bij hoort. 

Per regio zal gezamenlijk een agenda worden opgesteld waar de verschillende partijen 

zich aan committeren, hierin worden de middelen gebundeld en focus aangebracht in de 

uitvoering. Deze manier van werken heet de “Streekagenda”. Belangrijke basis voor de 

streekagenda’s is de SWOT analyse ‘Friese Streken in Beeld’ uitgevoerd door Partoer.  

Gemeentelijke organisatie 

• De gemeenten verschillen onderling voor wat betreft het stadium van beleidsvorming 

en bestuurskracht. Door samenwerking kunnen de gemeenten hun slagkracht 

vergroten. Daarnaast speelt parallel aan het opstellen van de streekagenda een 

herindelingsdiscussie.  

• In opdracht van de gemeenten Harlingen, Frankeradeel, Menameradiel, 

Littenseradiel en het Bildt is de rapportage ‘Kansen Spreiden’ door BBO opgesteld. 

De conclusies en aanbevelingen in dit rapport worden door de vijf gemeenten 

onderschreven. Op basis hiervan is de pilot ‘voorzieningen bereikbaar’ gestart.  

Samenwerking met de provincie en het Rijk 

• De provincie Fryslân geeft in het document ‘Aanpak Demografische Ontwikkelingen’ 

hun taakopvatting voor bevolkingsontwikkeling weer. De provincie ziet het als haar 

taak in Koöperaasje verband tot een aanpak bevolkingsontwikkeling te komen. 

Daarbij speelt de provincie een faciliterende en ondersteunende rol op het gebied 

van kennis en bewustwording, maar ook in het proces binnen de Friese regio’s. 



 

71 

 

• Stichting Doarpswurk is een organisatie die zich richt op het instandhouden en 

stimuleren van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het Friese platteland. 

Dorpsbelangen en dorpshuizen spelen daarin de hoofdrol. Doarpswurk is sinds 2006 

een steunfunctie van de provincie Fryslân. Ook Partoer vervult een ondersteunende 

rol, met name op het terrein van jeugd, krimp en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning. Tot slot kan in dit verband de stichting DBF, die als kenniscentrum 

projecten op het terrein van leefbaarheid en economie ondersteunt genoemd 

worden. 

• De provincie is actief in een aantal netwerkorganisaties: 

- samen met de Noordelijke provincies in het ‘Samenwerkingsverband Noord-

Nederland’ (SNN);  

- met de drie noordelijke provincies, vier grote noordelijke gemeente, KvK, 

kennisinstellingen, ROC’s en SNN Nordconnect wordt het netwerk 

‘Samenwerkingsverband Platform Internationalisering Noord-Nederland’ 

(SPINN) gevormd.  

Samenwerking met maatschappelijke organisatie en (semi-)private partijen 

• Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland neemt het voortouw in de discussie 

en het ontwikkelen van beleid en acties met het oog op het anticiperen op de 

bevolkingstransitie. De woningcorporatie laat veelvuldig van zich horen en werkt op 

verscheidende manieren aan een andere woningmarkt. Wonen Noordwest Friesland 

zoekt ook actief de samenwerking op met afzonderlijke gemeenten, de VFG 

(Verening van Friese Gemeenten) en de VFW (Vereniging van Friese 

Woningcorporaties). 

• Verschillende basisscholen werken al 

nauw samen om de gevolgen van de 

daling van het aantal leerlingen in 

goede banen te leiden. Dit is onder 

andere het geval in Het Bildt, waar 

tien scholen samenwerken. 

• Zorg- en welzijnsorganisaties als 

Talant en De Skûle geven aan dat zij 

met name veel financiële knelpunten 

voorzien in de nabije toekomst met 

ongetwijfeld gevolgen voor het 

welzijnsaanbod in de regio. 
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Vanuit de regio 

• Leeuwarden kent als hoofdstad van de provincie een concentratie van voorzieningen 

op het gebied van zorg, dienstverlening, onderwijs en Rijksdiensten. Leeuwarden is 

met sectoren als de watertechnologie en de foodsector een belangrijke speler in het 

ontwikkelen van de Friese kenniseconomie. De gemeente geeft aan afstemming te 

willen met de omliggende regio´s om zo elkaar in economische zin aan te vullen en 

de economie van de gehele regio te versterken. In het noordelijke deel is een 

bijzondere samenwerking ontstaan tussen toeristische ondernemers in de 

organisatie Uytland Ondernemers. Hierin werken 70 ondernemers samen. Sinds 

2011 valt dit onder de vlag van de nieuwe provinciebreed werkende Toerist Info 

Fryslân. Vanaf april 2011 werkt hier, in nauwe samenwerking met Marketing Fryslân, 

een regio-aanjager voor Noardwest Fryslân. 

• Het projectbureau A7Westergo is het portal 

voor de economische zones Westergozone en 

de A7-zone, waarin ondernemers, onderwijs 

en overheid samenwerken om de regionale 

economie te verbeteren. De 

Ondernemersfederatie Westergozone vormt 

hier een onderdeel van. 

• De Commerciële Club Noordwest-Friesland is 

de ondernemersvereniging voor Noardwest Fryslân. Een vereniging die bijna 275 

ondernemers uit Franeker, Harlingen en de aangrenzende gemeenten met elkaar in 

contact brengt en zich inzet voor het ondernemersklimaat in de regio. 

• De provincie geeft in haar Economische Visie aan dat de aanwezigheid van sterke 

netwerken van de vier o’s (ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, 

overheden) van cruciaal belang zijn voor een verdere (economische) ontwikkeling 

van de provincie. Daarbij komen netwerken kijken die de geografische grenzen van 

de provincie soms ver overschrijden. Het gaat om netwerken die cross-sectoraal 

zijn, grensoverschrijdend en rondom Fryske ‘hotspots’.  

Grensoverschrijdende samenwerking 

• De provincie streeft met het Weser-Ems gebied in Duitsland naar een bestuurlijke 

samenwerking in het kader van de regionale economische ontwikkeling.  

• Voor de Waddenzee is sprake van een bestuurlijke samenwerking tussen het Rijk, 

de drie betrokken provincies en de 17 betreffende gemeenten en vier 
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waterschappen. Er zijn bovendien afspraken tussen Nederland, Duitsland en 

Denemarken over de internationale samenwerking.  
 

Gevoeligheidsanalyse bestuurskracht 

• De gemeenten in de regio worden zich in toenemende mate bewust van de 

gevolgen van de demografische transitie en zoeken mede daardoor meer onderlinge 

samenwerking, samenwerking met de provincie, het Rijk en andere organisaties. De 

opgaven zijn divers, complex en vaak regionaal of zelfs regio-overschrijdend. Het 

voorliggende gezamenlijke werkdocument is een duidelijke illustratie van de 

bereidheid om samen te werken. Ook in het kader van de LEADER-gelden van de 

EU voor plattelandslandsontwikkeling werken de gemeenten samen. 

• Corporatie Wonen Noordwest Friesland zoekt actief het debat en de samenwerking 

op. Ook scholen zijn actief in het licht van de dalende leerlingenaantallen. In zijn 

algemeenheid kan worden geconcludeerd dat de samenwerking tussen overheid, 

het maatschappelijk middenveld en ondernemers intensivering behoeft. 

• Er is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente Leeuwarden, mede gezien 

het economisch belang van de stad voor de gehele regio. Deze gemeente wordt 

betrokken bij de totstandkoming van de Streekagenda en de werkconferenties. De 

rol van Leeuwarden kan vooral liggen op het uitwerken van de betekenis van de stad 

voor de omringende regio en – samen met de andere gemeenten – op het 

afstemmen van economische functies en voorzieningen. 

• Uit de gevoeligheidsanalyses blijkt dat op veel beleidsterreinen dwarsverbanden te 

leggen zijn in de aanpak van de opgaven die voortkomen uit de demografische 

transitie. Bovendien zal en ook dat er op sommige terreinen met urgentie doorgepakt 

moet worden om accumulatie van problematiek te voorkomen. Op deze terreinen 

zou het zinvol kunnen zijn om een Taskforce op te zetten en iemand 

verantwoordelijk te maken om integraal doorbraken te organiseren en zo  projecten 

te realiseren die essentieel zijn voor het leefbaar en vitaal houden van de regio. 

 

6.2   FINANCIËN 

De huidige economische situatie is landelijk gezien niet gunstig. In een anticipeerregio als 

Noardwest Fryslân komt de verslechterde financiële situatie van de overheid, de 

woningcorporaties en het maatschappelijk middenveld dubbel hard aan. 
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• De financiële positie van veel overheden is krap, zeker met het oog op de 

(landelijke) bezuinigingen. Dit heeft nadelige effecten voor de ontwikkeling van 

projecten en initiatieven. 

• Een vergrijzende bevolking zal mogelijk de druk op de Wmo-middelen vergroten. 

Zorg- en welzijnsorganisaties Talant, De Skûle en Thuiszorg Het Friese Land geven 

aan dat ze financieel krapper komen te zitten de komende jaren. 

• Waardedaling en eventuele leegstand van woningen kan leiden tot lagere OZB 

inkomsten. 

 

• Financieringsmogelijkheden zijn: 

- Europese subsidiegelden zoals ‘Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden'; 

Leader-gelden voor aanpak plattelândsprojekten in Noardwest Fryslân, 

onderdeel van het Europese subsidieprogramma POP2 (31 landelijke gebieden 

in Nederland). De Provincie Fryslân voert een gebiedsgerichte aanpak uit om 

deze subsidiegelden optimaal te benutten. 

- Europese programma’s zoals Interreg Noordzee , ESF en CIP. 

- Overheidsprojecten zoals het Waddenfonds, ISV, ILG, en Kompas/REONN. 

- MKB-subsidies zoals Fryslân Fernijt, Interreg A, Stinaf, etc. 

 

• JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) is zoals 

de naam aangeeft bedoeld voor stedelijke herstructurering. Het is op grond van de 

voorwaarden die de EU stelt, niet uitgesloten de middelen ook voor 

dorpsvernieuwing in te zetten. Dit punt wordt nog door het ministerie van BZK 

nagegaan. JESSICA is geen subsidie, maar een revolving fund. Revenuen uit 

projecten die met het fonds zijn gefinancierd, vloeien weer terug in het fonds en 

worden opnieuw geïnvesteerd. Voorwaarde is dat er geld moet zijn binnen de 

stedelijke prioriteit van een Operationeel Structuurfondsenprogramma, waarop een 

beroep kan worden gedaan. 

 

• De huidige Europese subsidieregelingen gelden tot 2014. Voor de periode daarna is 

Europa 2020 van belang: de groeistrategie van de EU voor de komende 10 jaar met 

als doel te komen tot een slimme, duurzame en inclusieve economie in een snel 

veranderende wereld. Dit betekent dat de EU en de EU-landen samen moeten 

werken aan meer werkgelegenheid, hogere productiviteit en meer sociale 

samenhang. Voor elk land zijn concrete doelstellingen geformuleerd in termen van 

arbeidsparticipatie, onderzoek en ontwikkeling, CO2 reductie, duurzame energie en 

vermindering energiegebruik, armoede en terugdringing armoede en uitsluiting. 

Hiervoor komen echter geen nieuwe Europese fondsen. Wel heeft de EU 

aangegeven nieuwe financieringsmodellen (zoals publiek-private partnerschappen), 
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die als hefboom voor EU- of EIB-financiering functioneren, te onderzoeken.  Om zo 

de middelen van de publieke en de private sector te bundelen en de impact te 

maximaliseren. 

 

Gevoeligheidsanalyse financiën 

• De regio zit in een financieel-economisch lastige situatie. Met name de zorgpartijen 

en gemeenten geven aan dat zij knelpunten voorzien op de korte termijn. 

• Bundeling van gelden of de oprichting van een financieel fonds lijkt noodzakelijk voor 

een slagkrachtige uitvoering van beleid(verkenning provinciale gelden). 

• In 2014 ontvangt de regio Noardwest Fryslân Leader-gelden voor het vervolg van de 

aanpak plattelândsprojekten.  
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Bijlagen 
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BIJLAGE 1: REGIONALE IDENTITEIT 

A. Gegevens afkomstig van het ministerie van BZK 

Onderstaande gegevens zijn afkomstig van het ministerie van BZK (WBI) en gebaseerd op verschillende 

bronnen. Zo zijn de bevolkings- en woningvoorraadprognoses afkomstig uit PRIMOS, waarbij de 

bevolkingsontwikkeling afwijkt van de CBS prognoses. De overige gegevens zijn afkomstig van het CBS, 

LISA en de Kamer van Koophandel. Specifieke gegevens van de provincies/regio’s kunnen hiervan 

afwijken, maar voor de onderlinge vergelijkbaarheid tussen anticipeerregios’s is gekozen voor de 

bovengenoemde bronnen. 

 

1. Bevolking (bron: PRIMOS prognoses ministerie BZK) 
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2. Wonen (bron: SYSWOV/PRIMOS prognoses ministerie BZK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Voorzieningen (bron: CBS, bewerking ministerie BZK) 
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4. Onderwijs (bron: Duo, bewerking ministerie BZK) 

Percentage leerlingen naar leerweg, 2011 
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Regio Percentage huishoudens met een uitkering 
Noordwest Fryslân 17,0% 
Nederland 19,5% 

 

1) Huishoudens met tenminste een persoon die tot de potentiële beroepsbevolking behoort. Personen die tot de 

potentiële beroepsbevolking behoren zijn alle personen tussen 15 en 65 jaar oud. 

2) Hierbij gaat het om huishoudens die aanspraak maken op een of meerdere van de onderstaande uitkeringen: 

- Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO en Wajong) 

- Bijstandsuitkering (WWB) 

- WW-uitkering  

- Nabestaandenpensioen (Anw) 

 

Werknemers naar sector en bedrijfstak (bron: LISA, bewerking ministerie BZK) 
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B. Gegevens afkomstig van de provincie Fryslân 

De provincie Fryslân heeft een aantal demografische gegevens aangeleverd die enigszins afwijken van 

de informatie van het ministerie van BZK: 
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BIJLAGE 2: MECHANISMEN EN LEEFBAARHEIDSEFFECTEN BIJ BEVOLKINGSKRIMP 

In de regio is de bevolkingsdaling al reeds ingezet, met grote consequenties voor de regio. Hierbij kunnen 

de volgende factoren worden onderscheiden: 

1. De demografische transitie op zich, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen de 

kwantitatieve ontwikkeling (bevolkingsdaling c.q. daling van het aantal huishoudens) en de 

kwalitatieve verschuiving in de bevolkingssamenstelling (ontgroening en vergrijzing). Naast de 

autonome bevolkingsontwikkeling spelen ook vestiging in en vertrek uit de regio een rol. 

2. De kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de woningvoorraad (huidige voorraad en geplande 

nieuwbouw), Deze is volgend op de demografische transitie, hoewel het denkbaar is dat met een 

specifiek woningaanbod en woonmilieu in beperkte mate de migratie kan worden beïnvloed. Gezien 

de vergrijzing is in het bijzonder afstemming tussen het gewenste woon- en zorgaanbod noodzakelijk. 

Het in overeenstemming brengen van het woningaanbod met de demografische transitie vraagt om 

een herstructurering van de woningvoorraad. 

3. De omvang en aard van het voorzieningenaanbod, die eveneens volgend is op de demografische 

transitie. Maar daarnaast spelen maatschappelijke trends als schaalvergroting, bedrijfsbeëindiging, de 

toegenomen mobiliteit (waardoor beter gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen in de 
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a = relatie tussen ontwikkeling beroepsbevolking en zorg 
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omliggende grote steden) en digitalisering van het voorzieningenaanbod een rol. Ook hier is sprake 

van een herstructureringsopgave. 

4. De ontwikkeling van de werkgelegenheid en economische structuur. Enerzijds legt de afname van de 

beroepsbevolking een druk op de economische ontwikkeling. Anderzijds biedt de eigenheid van de 

regio kansen voor nieuwe vormen van werkgelegenheid, waaronder het toerisme. Ook digitalIsering 

en fysieke bereikbaarheid kunnen een positieve invloed hebben.  

5. De digitalisering van de samenleving en de bereikbaarheid over de weg en via het spoor, die zoals al 

genoemd (deels) compensatie kunnen bieden voor de geschetste ontwikkelingen met betrekking tot 

het voorzieningenaanbod en de economie. 

Onderstaand schema geeft op hoofdlijnen de samenhang tussen de verschillende blokken weer. Voor 

een meer gedetailleerd schema (met name gericht op de relatie met de leefbaarheid) zie bijlage 2. 
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Aangrijpingspunten om leefbaarheidsproblemen te voorkomen of tegen te gaan, kunnen worden 

gevonden bij de dempende omstandigheden (schuingedrukt in de figuur) en bij de rood gekleurde 

elementen in de twee bovenste zelfversterkende mechanismen: de beperkte kwaliteit van de 

woonomgeving en woningvoorraad en de beperkte opleidingsmogelijkheden, werkgelegenheid en 

carrièrekansen. Daarmee is overigens niet gezegd dat er in alle gevallen effectieve maatregelen zijn te 

verzinnen om hierop aan te grijpen. 

Bron: Atlas voor Gemeenten en Rigo, ‘Leefbaarheid in krimpgebieden, een verkenning van de relatie 

tussen bevolkingskrimp en leefbaarheid’, augustus 2011  



 

90 

 

BIJLAGE 3: INSTRUMENTEN BEVOLKINGSDALING 
 

• Dialoogtafels (in Noardwest Fryslân: thematische werkconferentie)  
Doel: gebiedsscan op basis van informatie vanuit de betreffende regio als ondersteuning bij 

analyse – diagnose – interventie. 

• MKBA Wonen 
Doel: als procesinstrument in te zetten om alle partijen gecommitteerd te krijgen. Verschillende 

beleidsopties worden doorgerekend op effecten en maatschappelijke kosten en baten. De MKBA 

Wonen is uitgevoerd in Parkstad, Eemsdelta en in voorbereiding in de Achterhoek.  
• MKBA Voorzieningen 

Doel: De MKBA is een intersectorale aanpak waarbij onderwijs, retail, zorg en voorzieningen 

worden doorgerekend op effecten en maatschappelijke kosten en baten. De MKBA 

Voorzieningen is uitgevoerd in Sluis (Oostburg) en toegezegd in Achterhoek. 

• Leefbaarometer – krimpbarometer 
Doel: inzicht in statistische gegevens op het gebied van bevolkingsdaling. De informatie binnen 

de Leefbaarometer komt op een lager schaalniveau (provinciaal gemiddelde) beschikbaar met 

het oog op bevolkingsdaling. De informatie zal rond maart beschikbaar zijn voor heel Nederland 

en kan worden gebruikt om herkenbaarheid te toetsen. Atlas voor gemeenten en RIGO zijn bezig 

een krimpbarometer te bouwen. Eind van dit jaar (2012) zal een eerste beeld gegeven kunnen 

worden. Een aantal specifieke indicatoren uit de Leefbaarometer zal hierin verder worden 

uitgewerkt. 

• Experimenten 
Doel: kennis verzamelen en delen over concrete experimenten op het gebied van 

krimpproblematiek. In 2011 zijn er 24 experimenten benoemd. De selectie voor nieuwe 

experimenten zal op verzoek van de andere departementen strenger zijn, met name op het 

gebied van burgerparticipatie. Met name vanuit het ministerie van OCW wordt verzocht om meer 

experimenten. 

• Grensoverschrijdend onderzoek 
Doel: inzicht te krijgen in de demografische ontwikkeling, effecten en kansen in de aan de 

landsgrenzen gelegen krimp- en anticipeerregio’s en de desbetreffende aangrenzende gebieden 

in Duitsland en België. 

• Handboek ‘Regievoeren op plancapaciteit’ Parkstad Limburg 
Doel: In vrijwel elke regio is er een stuwmeer van bouwplannen die niet is afgestemd op de 

(toekomstige) behoefte. Deze overcapaciteit moet worden gereduceerd. Het handboek dat is 

opgesteld voor Parkstad Limburg kan als voorbeeld voor andere gemeenten, regio’s en 

provincies dienen. 

• Juridische Expertpool Planschade (JEP) 
Doel: aanbieden van specialistisch juridisch advies aan gemeenten, regio’s of provincies die te 

maken hebben met planschadeclaims bij het intrekken van bouwtitels of die het risico op een 

planschadeclaim willen verkleinen, maar binnen de eigen organisatie de specifieke expertise 

missen. 
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• Financieringsconstructies 

Doel: presentatie van financieringsconstructies in de vorm van een Toolbox. 

• Economische conferenties 
Doel: het bij elkaar brengen van partijen om met elkaar te verkennen waar de kansen en 

potenties van (nieuwe) economieën en werkgelegenheid liggen. 

• RVOB (RijksVastgoed- en OntwikkelingBedrijf) 
Doel: het in kaart brengen van grondposities. Grondposities zijn reeds in kaart gebracht in 

Zeeland en Parkstad. Het staat gepland in de Kop van Noord-Holland en de Achterhoek. 

• Serious Game 
Doel: in te zetten voor regio’s die nog in groei denken, als kennismaking en vóór het doen van 

een MKBA 

• Samenwerkingsscan Doel: het aanreiken van tips en suggesties voor lokale partners bij 

samenwerking ten behoeve van de regionale aanpak van krimp en vanuit de optiek dat een 

goede regionale samenwerking essentieel is voor het kunnen oppakken van de regionale 

krimpopgaven. 

• Inzet Externe voorzitter 
Doel: om proces te begeleiden bij dreigende conflicten tussen partijen. 

• Inzet Bestuurlijke coach 
Doel: hulp bij obstakels op het bestuurlijke vlak binnen gemeente, regio’s of provincies. 
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BIJLAGE 4: EXPERIMENTEN BEVOLKINGSDALING 

 
Experiment Thema Regio Inhoud 
1. Handboek krimp voor 
onderwijs 

Onderwijs (OCW) 
Parkstad/ 
landelijk 

Ervaring schoolbesturen in krimpregio’s 
overdragen 

2. Herstructurering sociale 
huur- en goedkope 
koopwoningen 

Zorg (VWS) Parkstad 
Organiseren van wijkgebonden basiszorg en 
voldoende zorggeschikte woningen 

3. Onderwijsboulevard 
Xperience Parkstad – 
Zorgacademie 

Onderwijs & Zorg 
(OCW) 

Parkstad 

Verhogen kwaliteit zorgonderwijs en 
verhogen aantal afgestudeerden (o.a. 
nieuwe mengvormen mbo-hbo op gebied 
van zorg) 

4. Ontwikkelstrategie 
Vrieheide-de Stack 

Wonen (BZK) Parkstad 
Integrale aanpak herstructureringsopgave 
van de wijk Vrieheide met bewoners, veel 
particulier bezit in de wijk 

5. Groene dynamiek in een 
krimpende regio 

Herinrichting 
openbare ruimte 
(ELI) 

Parkstad 
Hoe om te gaan met vrijkomende ruimte na 
sloop woningen? Ontwikkelen landschap 
met eigen verdiencapaciteit 

6. Masterplan voorzieningen 
Zeeuws-Vlaanderen: van 
meer naar beter 

Voorzieningen 
(BZK) 

Zeeuws-
Vlaanderen 

Ontwikkeling programma ‘Behoud en herstel 
voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen’ 

7. Marktonderzoek 
samenvoegen woningen 

Wonen (BZK) 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Onderzoek naar het samenvoegen van 
woningen als krimpinstrument en 
ontwikkeling eventueel beleid  

8. Grensoverschrijdend 
wonen 

Wonen (BZK) 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Onderzoek waarom komen de Vlamingen 
niet en procedures en instrumenten 
ontwikkelen voor uitvoering. 

9. Toolkit nieuwe open 
ruimte 

Wonen (BZK) 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Ontwikkeling instrumenten om samen met 
bewoners een nuttige bestemming te vinden 
voor nieuwe open ruimte. 

10. Aanschrijven 
verpauperde woningen 

Wonen (BZK) 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Ontwikkeling gezamenlijke aanpak 
Handhaving verloederde woningen 

11. Naar een nieuwe 
planningsmethodiek voor 
krimpende regio’s 

Wonen (BZK) 
Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Ontwikkeling woon- en leefbaarheidsplan 
voor de Eemsdelta & een nieuwe 
planningsmethodiek. 

12. Geïntegreerde 
kindvoorzieningen op het 
Groningse Platteland 

Voorzieningen 
(OCW)  

Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Onderzoeken en ontwikkeling visie hoe 
kinderopvang en onderwijs in de toekomst 
betaalbaar en bereikbaar blijft. 

13. Gecoördineerde aanpak 
van verbetering en sloop 
van huur- en koopwoningen 

Wonen (BZK) 
Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Ontwikkeling integrale wijkvisie gericht op 
leefbaarheid 

14. Herstructurering sociale 
huur- en goedkope 
koopwoningen 

Wonen (BZK) 
Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Opknappen en slopen woningen en 
herinrichting groene ruimte Ganzedijk 

15. Delfzijl-Noord is mijn wijk 
waarin ik thuiskom 

Herinrichting 
openbare ruimte 
(EL&I)  

Eemsdelta/Oost-
Groningen 

Hoe om te gaan met vrijkomende ruimte na 
sloop woningen? 

16. Smart Rural Network 
Society 

Voorzieningen 
(BZK) 

Noordoost- 
(west)-Fryslân 

Voorzieningenniveau (m.n. voor ouderen) 
hoogwaardig houden via o.m. ICT. 

17. Aanpak verpaupering 
Doarpswurk 

Wonen (BZK) 
Noordoost- 
(west)-Fryslân 

Stimuleren gemeentelijke handhaving rond 
verpauperde woningen (rotte kiezen) 
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18. Venturi-project een 
samenwerkingsverband 
tussen ondernemers, 
onderwijs en overheid 

Onderwijs / 
Werkgelegenheid  

Noordoost- 
(west)-Fryslân 

Voorkomen jeugdwerkloosheid en het 
stoppen kleine ondernemers in Noordoost 
Fryslân door matchen studenten aan 
ondernemers zonder opvolgers 

19. Beschermde 
dorpsgezichten Dongeradeel 

Wonen (BZK) 
Noordoost- 
(west)-Fryslân 

Het creëren van aantrekkelijke woonmilieus 
in oude historische dorpskernen. 

20. Krimp en Strategisch 
woningvoorraadbeheer 
Groene Hart 

Wonen (BZK) Groene Hart 
Bewustwording over krimp bij lokale en 
regionale bestuurders. 

21. Ontwikkeling 
gemeenschap door 
zelfsturing 

Burgerparticipatie  
Midden- en 
Noord Limburg 

Gemeenschapsontwikkeling door methode 
van zelfsturing. 

22. Scholenbouwmeester Onderwijs (OCW) Groningen 

Ontwikkeling nieuwe vorm van 
samenwerking (schoolschap) tussen 
verschillende betrokken partijen (o.a. 
scholen, gemeenten, ouders) om 
schoolaanbod in regio op peil te houden 

23. Pilot Zeeland 
herplanning scholenaanbod 

Onderwijs (OCW) Zeeland Herplanning scholenaanbod 

24. Zorgexperiment Drenthe  Zorg (VWS)  Oost-Drenthe 
In afgebakend gebied intensievere 
samenwerking zorg- en welzijnspartijen om 
noodzakelijke zorg te garanderen. 

Bron: Ministerie van BZK / WBI  
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