
Economie als aanjager van de brede welvaart.

De gemeente Harlingen en Waadhoeke, het onderwijs en de ondernemers slaan de handen ineen om 

hun economie te versterken om zo een bredere welvaart in de regio Noordwest Friesland tot stand 

te brengen. Bedrijven, onderwijs, overheid, geen van hen kan zonder elkaar en alle drie zijn van 

elkaar afhankelijk. Samenwerking is van groot belang, waarbij wij allen hetzelfde uitgangspunt 

hebben, welvaart voor iedereen. 

Er zijn vele aspecten die een mens welvaren maken. Een economisch perspectief en de daarmee 

gepaarde gaande financiële zelfredzaamheid is er één van. Vaak wordt de term welvaart 

gecombineerd met de term welzijn, waarbij alle positieve factoren in het leven worden 

meegenomen. Brede welvaart wordt gezien als de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’ en de mate 

waarin deze ten koste gaat van die van ‘latere’ generaties of van die mensen ‘elders’ in de wereld.

Een vitale economie is dus één van de factoren die voor een brede welvaart zorgen, maar heeft wel 

vele verbindingen met de andere factoren die daarbij van belang zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

de interactie tussen bedrijventerreinen en aanliggende woonwijken, de vele mkb bedrijven met 

sociale werkplekken of stageplekken voor scholieren. Zonnepanelen op de daken van de bedrijven. 

Of nog concreter, het praatje bij het koffiezetapparaat, de sponsoring van de lokale voetbalclub.  

 

Uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) blijkt dat de mensen die hier wonen over het 

algemeen heel gelukkig zijn. Dat komt voor het overgrote deel door de sociale aspecten, waarbij 

bijvoorbeeld de woonomgeving en een veilig gevoel heel erg goed scoren. Daarentegen scoort onze 

regionale economie landelijk gezien weer minder goed. Onze regio is conjunctuur gevoelig en 

reageert daarmee sterk op economische schommelingen en ontwikkelingen van buitenaf. 

Daar willen we met dit actieplan wat aan gaan doen. Uit de groeikansenverkenning blijkt dat door in 

te zetten op de stuwende clusters agrifood, maritiem, schone energie, toerisme en recreatie, 

maakindustrie en bouw in potentie een economische groei mogelijk is van € 276 miljoen tot 2030. 

Dat betekent een groei van het BRP van circa € 1,3 miljard naar € 1,5 miljard. Door de coronacrisis is, 

uitgaande van scenario’s van het CPB, de verwachting dat deze maximale groeipotentie bereikt 

wordt in 2033-2036. 

De provincie Fryslân zet in het bestuursakkoord “Lok op 1” stevig in op de brede welvaart. En dat is 

terug te zien in de ‘beleidsnota Economie 2021-2025’ waarin wordt aangegeven dat het hebben van 

een vitale economie geen doel op zich is, het is een belangrijk middel voor de welvaart van de  

inwoners van Fryslân. Economisch  perspectief  leidt  tot  financiële zelfredzaamheid  en  

eigenwaarde en is daarmee een belangrijke factor als het gaat om het geluk van mensen.  

De regio Noordwest- Fryslân omarmt dit standpunt en zet vol in om ook op een vitale economie en 

financiële redbaarheid beter te gaan scoren. Daarnaast beseffen we dat de economie meer is dan 

alleen maar economische groei en één van de factoren is die zorgt voor brede welvaart en geluk in 

algemene zin. 


